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 مقدمة:
يعد االستثمار التربوي من أفضل ما يمكن استثماره في تنمية اإلنسان، حيث يشير الزلزلة     
( إلى أنو من خاللو تتحقق ثمار التنمية االقتصادية واالجتماعية، فالتعميم يأخذ ٕ٘، ٕٔٔٓ)

بعالقة طابعًا استثمارّيًا بعيد المدى؛ ولذا فإن ما يكتسبو اإلنسان من دخل أو تكوين عممي يرتبط 
ن كل فرد من أفراد المجتمع يمكنو أن يتمتع بعائد  يجابية مع مخرجات ىذا التكوين، وا  طردية وا 
مضاعف لما تم استثماره في تعميمو، بل إن اآلثار اإليجابية ليذا التعميم سوف تمتد وتتوسع 

 دائرتيا؛ لتنعكس عمى المكتسبات المستقبمية لمختمف ميادين التنمية.

من أىم المنظومات التي تقود التنمية الشاممة ألي مجتمع، وال ينحصر  وتعد الجامعات
دورىا في قبول الطالب والطالبات في مقاعدىا الدراسية، بل يتعدى ىذا الدور إلى تحقيق 
مكانات عممية واستثمارىا  االستفادة من كل ما تممكو من خبرات متميزة وبنية تحتية كبيرة، وا 

 ية التعميمية بالنفع والفائدة، ويحقق أثرًا ممموسًا لدى جميع أفراد المجتمع،تربوّيًا؛ يعود عمى العمم
تعزيز قدراتيا التنافسية لتحقيق االستثمار التربوي الفعال؛ الذي  األمر الذي يحتم عمى الجامعات

يؤدي إلى إحداث تأثيرات إيجابية فردية وجماعية عمى حد سواء؛ فبالنسبة لمعائد الفردي؛ فيتمثل 
المنافع التي تعود عمى المتعمم نتيجة الكتساب المزيد من المعرفة، أما بالنسبة لمعائد  في

االجتماعي؛ فيو المنافع التي تعود عمى المحيط االجتماعي المستيدف من أنشطة أو مبادرات 
 .(Fabunmi, 2012, p17االستثمار التربوي )

عداد مبتكرين لمع رفة جديدة أمرًا بالغ األىمية في تعضيد ولما كان إنتاج المعرفة وتطويرىا وا 
دورًا أساسّيًا في التنمية وتحقيق  تؤدىالجامعات فمجتمع المعرفة ودعم االقتصاد القائم عمى المعرفة، 

الستثمار التربوي في الجامعات ىو استثمار في تكوين رأس مال بشري وعممي ااالقتصاد المعرفي، و 
في التنمية من أدوار ال غنى لالقتصاد المعرفي عنيما؛ لما يمعبو العمماء والباحثين والمبتكرين الفعال 

  .(ٛم، صٜٕٔٓالمستدامة )العزيزي، 

بنت مفيوم االستثمار من الجامعات التي ت University Stanfordوتعد جامعة ستانفورد 
( مشروعًا ٖٓٓ٘التربوي بشكل ىائل، وكونت قيمة إضافية ولم تكن عبئًا عمى الدولة، و بيا )

مميار دوالر، باإلضافة لما تُقدمو الجامعة من أدوار ميمة في  ٘ترعاه جيات خارجية بقيمة 
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نما من التشغيل الصحي والنيضة االقتصادية لمجتمعيا المحمي، من دون أي دعم حكوم ي، وا 
خالل قدرتيا عمى التخطيط واالستفادة من خبراتيا البشرية واستثماراتيا التربوية )الغفيمي، 

 م(.ٕ٘ٔٓ

وبناًء عمى ما سبق، يتضح الدور الكبير لالستثمار التربوي لمجامعات؛ والذي تكمن أىميتو 
ت عميو رؤية المممكة في أن مجال التعميم العالي أصبح يعمل في ظل اقتصاد المعرفة، والذي أكد

في مجال اقتصاد مزدىر فرصو مثمرة لتوفير فرص العمل المنتوعة  ٖٕٓٓالعربية السعودية 
 لمشباب السعودي، واستثماره فاعل بتنويع االستثمار في مجاالت اقتصادية جديدة .

 مشكمة البحث:
وأنو من أىم م عمى االستثمار التربوي، ٖٕٓٓلقد ركزت رؤية المممكة العربية السعودية 

مقومات استدامة تنوع االقتصاد، وذلك من خالل تطوير الميارات والقدرات ألبناء الوطن وتحقيق 
االستفادة القصوى منيا، والتركيز عمى تعزيز قدرة االقتصاد في توليد فرص العمل واستقطاب 

 (.ٖٙم، صٕٙٔٓ، ٖٕٓٓالكفاءات والمواىب لإلسيام في التنمية الشاممة )رؤية 

م( عمى أىمية نشر ثقافة رأس المال الفكري وتدعيم ٜٕٔٓحين أكدت دراسة سمير )في 
م( إلى ضعف ٕٚٔٓاالتجاه نحو االستثمار لتطوير الجامعات. كما أشارت دراسة الحسنات )

االستثمار في البنية التحتية لمجامعات، وضعف تسويق ممتمكات ومرافق الجامعات لممجتمع 
م( عمى ٕٚٔٓدراسة المطمق ) وه( ٖٛٗٔئج دراسة الحمادي وسالم )أكدتو نتاالمحمي، وىو ما 

قمما  من بنى تعميمية تم توفيرىا وتمويميا من قبل الدولةالجامعات السعودية ما تممكو أىمية 
ه( إلى ٖٛٗٔدراسة عسيري )و  ،مات األخرى أن تتنافس معيا عمييااستطاعت الجيات والمنظ

 (.ٗم، صٕ٘ٔٓلحايس، )ا، وضعف في تسويق البحوث العممية

دراسة سارة المنقاش وعزيزة بن عنيق و ( ٕٓٔٓوقد ذكرت دراسة الرماني ومطبقاني )
م( بأن أىم أوجو القصور التي تواجو االستثمار التربوي لمجامعات السعودية ضعف تمبية ٕٚٔٓ)

ن ضعف الشراكة بيو البرامج الحالية الحتياجات سوق العمل، ومن ثمة احتياجات المجتمع، 
مؤسسات التعميم العالي والقطاع الخاص في االستثمار في البرامج األكاديمية بالجامعات. ولما 
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سبق من أىمية االستثمار التربوي لمجامعات وما يواجيو من معوقات، فقد بات من الضرورى 
 .واقعو في الجامعات السعوديةتحديد 

 البحث: سؤاال
لمجامعات السعودية في ضوء  الهيكمىفي رأس المال االستثمار التربوي  واقعما  (1

 اقتصاد المعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ؟
لمجامعات السعودية في ضوء في رأس المال البشرى االستثمار التربوي  واقعما  (2

 اقتصاد المعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ؟

 البحث: اهدف
 :ينالتالي ينفيدسعى البحث الحالي إلى تحقق الي

لمجامعات السعودية في ضوء اقتصاد  في رأس المال الييكمىاالستثمار التربوي  تعرف واقع .ٔ
 .المعرفة

لمجامعات السعودية في ضوء اقتصاد في رأس المال البشرى االستثمار التربوي  واقع تعرف .ٕ
 .المعرفة 

 فيما يمي: البحثيمكن توضيح أىمية  أهمية البحث:

مواكبة ما يشيده العالم من اىتمام كبير باالستثمار التربوي في التعميم العالي، في   -
 ظل التغيرات المتسارعة القتصاد المعرفة.

االىتمام الواسع باستشراف مستقبل االستثمار التربوي، وسعي الدول ومؤسساتيا لمنظر  -
ألفراد في ظل اقتصاد في إيجاد أحدث األساليب واآلليات التي تحقق التنمية الشاممة ل

 المعرفة.
االستثمار التربوي في الجامعات  واقعفي الكشف عن  الحالي البحثتساىم نتائج  -

 السعودية.
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 :البحثحدود 
تمثمت في تشخيص واقع االستثمار التربوي لمجامعات السعودية أواًل: الحدود الموضوعية: 

 نظيمي ورأس المال البشري( .في ضوء اقتصاد المعرفة من خالل )رأس المال الييكمي الت

أجريت ىذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ثانيًا: الحدود الزمانية: 
 ه.ٔٗٗٔ

اقتصرت الدراسة عمى خمس جامعات من الجامعات السعودية، وتم ثالثًا: الحدود المكانية: 
كة، وىذه الجامعات ىي جامعة اإلمام اختيارىا بناًء عمى التوزيع الجغرافي في كافة مناطق الممم

خالد، وجامعة حائل، وجامعة الممك  محمد بن سعود اإلسالمية، وجامعة أم القرى، وجامعة الممك
 فيصل.

 :البحثمصطمحات 
 "Educational Investment"االستثمار التربوي: 

الجامعات؛ لتحقيق ويعرفو الباحث إجرائّيًا بأنو: االستفادة القصوى من إمكانات وموارد 
عوائد استثمارية في المستقبل عمى مستوى رأس المال الييكمي التنظيمي ورأس المال البشري، 
بشكل يحفز عممية التطوير المبنية عمى االقتصاد المعرفي والمعتمدة عمى االبتكار والتجديد، بما 

 يدعم المركز التنافسي لمجامعة ويحقق أىدافيا المنشودة في المجتمع.

 ""Knowledge Economyقتصاد المعرفة ا

ويعرفو الباحث إجرائّيًا بأنو: االقتصاد الذي تكتسب من خاللو الجامعات السعودية 
المعارف وتنتجيا وتنشرىا وتستخدميا بشكل فعال؛ لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكبر 

 لممجتمع السعودي.
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 اإلطار النظرى:

 :مفهوم اقتصاد المعرفة

( بأن اقتصاد ٗم، صٕٚٓٓ( وحميض )ٕٔم، صٕٗٓٓمنى عماد الدين ) يرى كل من
المعرفة ىو: االقتصاد الذي يدور حول الحصول عمى المعرفة، والمشاركة فييا، واستخداميا، 
نتاجيا، بيدف تحسين نوعية الحياة بمجاالتيا كافة، من خالل اإلفادة من  وتوظيفيا، وابتكارىا، وا 

بيقات تكنولوجية متطورة، واستخدام العقل البشري كرأس مال معرفي خدمات معموماتية ثرية، وتط
ثمين، وتوظيف البحث العممي إلحداث مجموعة التغيرات االستراتيجية في طبيعة المحيط 
االقتصادي، وتنظيمو ليصبح أكثر استجابة وانسجامًا مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعمومات 

 التنمية المستدامة بمفيوميا الشمولي والتكاممي.واالتصاالت، وعالمية المعرفة، و 

فقد عرفو بأنو: "االقتصاد الذي يحقق استخدامًا فعااًل  (World Bank)أما البنك الدولي 
لممعرفة من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وىذا يتضمن جمب المعارف األجنبية 

من أجل تمبية احتياجاتو الخاصة" )الشمري  وتطبيقيا، باإلضافة إلى تكييف وتكوين المعرفة
 (. ٘ٔم، صٕٚٓٓوالميثي، 

 United Nations Development)وعرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
Programme)  نتاجيا وتوظيفيا بكفاية في جميع االقتصاد المعرفي بأنو: "نشر المعرفة وا 

والسياسي، والحياة الخاصة وصواًل  مجاالت النشاط المجتمعي االقتصادي، والمجتمع المدني،
لترقية الحالة اإلنسانية باطراد، ويتطمب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة، والتوزيع الناجح 

 (.ٗٚم، صٕٛٔٓلمقدرات البشرية" )شاىين، 

وبناًء عمى ما سبق؛ فإن الباحث يرى أن اقتصاد المعرفة منظومة متكاممة تقوم عمى إنتاج 
وتوزيعيا، وتوظيفيا كمحرك أساسي لتطور عمميات االستثمار التربوي لجميع  المعرفة ونشرىا

اإلمكانيات المتاحة لمجامعات، باستخدام الكوادر المؤىمة والقادرة عمى استيعاب جميع المتغيرات 
التي تطرأ عمى النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وتوظيف وسائل البحث والتطوير 

 تصادية؛ لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكبر لممجتمع السعودي.والموارد االق
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وأن االقتصاد القائم عمى المعرفة ىو مرحمة متقدمة من االقتصاد المعرفي حيث يعتمد 
االستثمار في المعرفة وصناعتيا وتحويميا لمنتجات تنافسية وابتكارية ذات قيمة مضافة، من 

ف واألبحاث الناتجة عنيا وتطويرىا ومن ثم إنتاجيا عمى ىيئة خالل االعتماد عمى العموم والمعار 
سمع ومنتجات تنافسية، تخدم الجامعات وتفتح المجال أماميا لالستثمار في تمك المنتجات 

 والممتمكات واالمكانيات.

 نشأة اقتصاد المعرفة: 

، في Machlupاستخدم مصطمح اقتصاد المعرفة من قبل الباحثين وخاصة ماكموب 
ينّيات القرن العشرين، من خالل قيامو بتحميل قضية زيادة ما سماىا: "الصناعات المعرفية" خمس

Knowledge Industries  والوظائف المعرفيةKnowledge Occupations  في اقتصاد
، حيث الحظ الزيادة المتواصمة لإلنتاج ٜٓٙٔ-ٜٓٓٔالواليات المتحدة األمريكية، وخاصة الفترة 

بالقوة أو الميارات الفيزيائية، مما سيؤدي حسب رأيو إلى "توفر الفرص الوظيفية  المعرفي مقارنة
 .(Hepworth & All, 2005, p12)لألفراد األكثر معرفة وتعميمًا عمى حساب األقل تعميمًا" 

 نشأة اقتصاد المعرفة خالل المراحل التي مر بيا ىذا االقتصاد عمى مر العصور كما يمي: 

تمثمت ىذه المرحمة في التحول األول، والذي عرف باالقتصاد الزراعي،  المرحمة األولى:
حيث كان ذا أىمية عظيمة في حياة البشر، واعتمد اإلنسان فييا عمى الزراعة بشكل كامل، وأدى 

 ,Cadr, 2008)ذلك إلى قيام التجمعات السكنية الكبيرة نسبّيًا، والتي كانت بداية تطور البشرية 
p118-119). 

حمة الثانية: وىي مرحمة التحول الثاني في االقتصاد، عرفت باالقتصاد الصناعي، المر 
والتي ظيرت مع نياية القرن السادس عشر حتى منتصف القرن العشرين، ويذكر الحشاش 

ه( أن انطالق ىذه المرحمة كان من إنجمترا، ثم انتشر في أوروبا الشمالية والغربية ٖٙٗٔ)
يث عكست ىذه المرحمة درجة العمق المعرفي وما توصل إليو العقل وشمال أمريكا واليابان، ح

بداع فكري، مما ساىم في تقدم الكثير من الدول في كافة المجاالت  البشري من خيال عممي وا 
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)الصناعية والزراعية والنقل والمواصالت والتجارة والمصارف( وأحدث نماء غير مسبوق في 
 (.ٜٕٚوالثقافية )ص تطوير المفاىيم السياسية والعممية 

وفي ىذه المرحمة انقسم العالم إلى ثالثة عوالم، مّثل األول الدول الصناعية الكبرى 
والمتطورة والتي اىتمت بالصناعة واالبتكار والتطوير، فيما كان العالم الثاني يسعى لمحاق بركب 

ما جاء العالم الثالث العالم األول ويستورد منو المعارف والتجارب ويطور من بيئتو المحمية، في
واتسم بالجيل والفقر والتخمف، واعتمدت ىذه المرحمة بالدرجة األولى عمى اآللة، حيث إنيا كانت 
أساس المصنع الذي ىو عمود الصناعة، وتحدد معدالت التصنيع الذي أسس لممجتمع 

 الصناعي.

وىو التحول األكبر،  المرحمة الثالثة: والتي تعرف بالمجتمع المعرفي أو "اقتصاد المعرفة"،
م( أن ىذه المرحمة كان ليا دوٌر بالغ األثر في تغيير تاريخ البشرية، فقد ٕٚٓٓوقد ذكر ىارتمي )

بدأ مع نياية القرن العشرين، وتمثل بثورة العموم والتكنولوجيا الفائقة التطور، وتغير مفيوم اإلنتاج 
ى المعمومات والمعارف، وتطور لصالح اإلنتاج المعرفي التكنولوجي، وسيولة الوصول إل

نتاجيتيا، واعتمادىا عمى الميزة التنافسية والصناعات  الصناعات التقميدية وزيادة فعاليتيا وا 
 (.ٜٓاإلبداعية )ص

وفي ىذه المرحمة نجد أن أىم عنصرين جوىريين في عمميات اإلنتاج ىما العمم والمعرفة، 
اج المعرفة واستثمارىا واستيالكيا وتداوليا ( أنو أصبح إنتٕٔ، ٕٚٔٓحيث يشير عبد الرؤوف )

ىو المصدر الرئيسي لمنمو، وأصبحت المعرفة عبارة عن نوع جديد من رأس المال يقوم عمى 
 .فكار والخبرات والممارسات األفضلاأل

 ( ما يمي: ٔٚم، صٕٛٔٓولعل أىم ما يميز ىذا العصر الجديد كما جاء في )شاىين، 

 اإلنتاج وتحول المعرفة إلى قوة منتجة. اندماج العموم في منظومات -
أصبح رأس المال المعرفي بما يشممو من عمٍم وتكنولوجيا وابتكار أكثر أىمية في  -

 االقتصاد الجديد، مقارنًة برأس المال المادي.
تحول نمط اإلنتاج العممي والتقني من مرحمة اإلبداع الفردي خالل القرنين الثامن  -

 نتاج الجماعي والمؤسسات خالل القرن العشرين.والتاسع عشر إلى مرحمة اإل
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تقمص مسافة ظيور االختراعات ما بين ميالدىا وتطبيقيا عمى أرض الواقع، حيث  -
 أصبح ال يتعدى بأعمى تقدير بعض السنوات. 

 أهمية اقتصاد المعرفة: 

م االقتصادي تعد المعرفة في عالم اليوم مفتاح التنمية، وغيابيا معوقًا أساسيًا لمتنمية والتقد
واالجتماعي؛ ولذا نجد أن كثيرًا من الدول المتقدمة والتي تسعى إلى الرقي والتقدم تكون األنشطة 
االقتصادية القائمة عمى المعرفة ىي المحرك األساسي لمنمو والتنمية، ويحدد جودة أنظمة التعميم 

 (. ٕٓٔم، صٖٕٔٓوالمكاسب اإلنتاجية بمعدالت أداء ىذه القطاعات )زيتون، 

وتبرز أىمية اقتصاد المعرفة في أنو يساىم في زيادة اإلنتاج والدخل القومي، وبالتالي 
زيادة في العوائد التي تحققيا الدول واألفراد، مما يؤدي إلى تغييرات ىيكمية واضحة وممموسة في 
ت االقتصاد تزيد من نسب االستثمار في مجال المعرفة العممية والعممية، وفي التكنولوجيا

المستخدمة بغرض تكوين رأس المال المعرفي، وىو ما يسيم بشكل مباشر في زيادة اإلنتاجية 
 (.ٓٗم، صٜٕٔٓالمعرفية )شتاتحة، 

 خصائص اقتصاد المعرفة:

 ما يمي: يا، ومنيتميز اقتصاد المعرفة بمجموعة من الخصائص 

  المتغيرات والمستتجدات، التتي أنو يتمتع بمرونة فائقة، وقدرة عمى التطويع وعمى التكيف مع
 (.ٖ٘م، صٕٓٔٓيتسارع معدل تغيرىا، ويتكاثف حجم تأثيرىا )الياشمي والعزاوي، 

  أن الموارد الضخمة واإلمكانات الكبيرة التي يتم استخداميا في المجاالت المعرفية العممية
ة، سواء منيا المتصمة بالبحوث العممية والتطوير التكنولوجي في مجاالتو األساسي

والتطبيقية، يتحقق من خاللو أنشطة جديدة  ومنتجات معرفية جديدة، وتوليد وسائل معرفية 
جديدة، واستخداميا في عمميات االستثمار، وفي تطوير نشاطاتيا، وفي نموه بصورة 

 (.ٚٔم، ص ٕٛٓٓمستمرة ومتسارعة )خمف، 
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  االقتصادية أو االتصال تضاؤل المسافات التي أصبحت ال تشكل أي عائق أمام عممية التنمية
أو التعميم أو نجاح المشروعات، أو االندماج الكامل في المجتمع بشكٍل عام )اإلبراىيم، 

 (.ٕٓٔم، صٕٗٓٓ
  اقتصاد وفرة أكثر من كونو اقتصاد ندرة، وبيذا يكون عمى عكس الموارد التي تتناقص من

االستخدام، وتنتشر جراء االستيالك، في حين تزداد المعرفة في الواقع بالممارسة و 
 (.ٗم، ص ٕٙٓٓبالمشاركة في األسواق االفتراضية والمنظمات الرقمية )الزركاني، 

يتميز بمستويات عالية من االستثمار في التعميم والتدريب والبحث العممي والبرمجيات،  و
يفوق  ونظم المعمومات والتقنية الرقمية الحديثة، وفيو تحولت المعرفة إلى مورد اقتصادي متجدد

فيما يضيف أبو ، (ٛٔم، صٜٕٔٓ)العزيزي،  في أىميتو الموارد االقتصادية الطبيعية واآللة
م( ست سمات يتصف بيا اقتصاد المعرفة، وىي: االنفجار المعرفي، والتسارع ٕٙٓٓالحمص )

والتطور التكنولوجي، وانييار الفواصل الجغرافية، والتنافس، واالستثمار في البحث العممي، 
  .فاع المكونات المعرفية وتضاؤل المكونات الماديةوارت

 مؤشرات اقتصاد المعرفة:

توَجد مجموعة من المؤشرات المرتبطة باقتصاد المعرفة، وُتستخدم لمداللة عمى أّنو النمط 
المستخدم ضمن االقتصاد؛ مّما يساىم بتطبيق مجموعة من المقارنات بين الدول؛ من أجل تحديد 

قتصادّي، وتقاس المعرفة باعتبارىا سمعة غير مادية بأساليب وطرق تختمف مستوى تطّورىا اال
عن طرق قياس السمع المادية، وفيما يأتي مجموعة من أىّم المؤشرات المستخدمة بقياس المعرفة، 
ومن ذلك ما وضعو البنك الدولي من المؤشرات لقياس مدى تقدم الدول في اقتصاد المعرفة، 

المعرفة إلى أربع فئات، من خالليا يمكن معرفة إمكانية انضمام  حيث صنف مؤشرات اقتصاد
 .عدمودولة ما ضمن ىذا االقتصاد الجديد، والذي يرتكز عمى الثورة المعرفية من 

 أوال: مؤشرات البحث والتطوير واالبتكارات:

يمثل البحث والتطوير مجموعة النشاطات التقنية التي تسبق إنتاج سمع وخدمات جديدة، 
(، رغم أن مجاالت تطبيقيا manuel de frascatiوتمر بعّدة مراحل تضمنيا دليل فراسكاتي )



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

121 

 

 

 

يبقى مختمًفا اختالًفا بيًنا، مثاًل: صناعة السيارات، الدراسات الصيدالنية، البرامج، والعموم 
 (.ٕ٘م، ص ٖٕٔٓنية )فريد، اإلنسا

 ثانيا: مؤشر التعميم والتدريب: 

وىما من أىم الركائز األساسية التي يقوم عمييا اقتصاد المعرفة، حيث من خالليما يتم 
مقومات االقتصاد القائم عمى المعرفة لدى أفراد المجتمع، بصفة خاصة في مجاالت  تدعيم
استخدام الطرق الحديثة في  إلعداد جيل قادرا عمىالحاسب اآللي وتكنولوجيا المعمومات،  عموم

عمميات اإلنتاج، كما أن دور الموارد البشرية في تطوير النشاطات االقتصادية أمٌر ُيقر بو 
الجميع، ورغم ذلك نجد نقصًا في مؤشرات المعرفة التي تساعدنا في قياس ىذا الُبعد من اقتصاد 

المجال، وصعوبة قياس كفاءات األفراد مباشرة المعرفة، ومرجع ذلك نقص األعمال في ىذا 
 (.ٕٛم، صٕٙٓٓ)توتميان، 

 ثالثا: مؤشر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت:

ومؤشر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى ىذا النحو يمثل الركيزة الثالثة القتصاد 
إلى تعزيز مشترك بين  المعرفة؛ إذ يمتقي االقتصاد المعرفي بقاعدة تكنولوجية مالئمة مما يؤدى
 ,Dor and Muers) ازدىار النشاطات المكثفة في المعرفة واإلنتاج ونشر التكنولوجيا الجديدة

2008, P2) 

 رابعًا: مؤشر الحافز االقتصادي والنظام المؤسسي:

يقوم عمى أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل األطر القانونية والسياسية التي تيدف 
تاجية والنمو، وجعل تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت متاحة ومتيسرة، ويعكس ىذا إلى زيادة اإلن

م، ٕٛٔٓالمؤشر مدى توافر أجيزة الحاسبات بوصفيا أداة لتقويم القاعدة المعموماتية )شاىين، 
(، ويعتمد ىذا المؤشر عمى جممة عناصر من أجل تفعيل دورِه منيا )عبد الرؤوف، ٕٚٔص

 (:ٛ٘م، ص ٕٚٔٓ

 المشاركات الدولية في أجيزة الحاسب اآللي. نسبة -
 أعداد أجيزة الحاسب اآللي لكل ألف من السكان. -
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 طاقة الحاسب اآللي لكل فرد. -
 مواقع اإلنترنت لكل عشرة آالف نسمة من السكان. -
 أعداد مستخدمي اإلنترنت لكل ألف نسمة من السكان. -

 تطمبات اقتصاد المعرفة:م

 م( أن من أىم متطمبات اقتصاد المعرفة في الجامعات ما يمي:ٕٕٔٓ) الشمرييرى 

بنية تحتية مجيزة بكافة المستمزمات النوعية لمواكبة التغيرات في األساليب والطرق المعتمدة  -
 لمتدريس.

 تبني مفيوم اقتصاد المعرفة من اإلدارة الجامعية والتخطيط االستراتيجي لو. -
متغيرات العصرية، والعمل عمى تطوير أنفسيم مواكبة أعضاء ىيئة التدريس ل -

 وطالبيم، والبحث عن مصادر المعرفة المتجددة.
 ، وتنويع أساليبالحث عمى إنتاج المعرفة من خالل عمميات التدريس بالجامعات -

 التدريس، والحث عمى التعمم الذاتي.
لعممي، تقديم الحمول العممية المتوافقة مع متطمبات سوق العمل من خالل البحث ا -

 واستشراف الحاجات المستقبمية.
خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المختمفة ومع  -

-ٕٔاألفراد؛ ليكمل كل منيما اآلخر في توفير متطمبات اقتصاد المعرفة )ص ص 
ٕٕ.) 

 ستثمار التربوي:اال

 مفهوم االستثمار التربوي:

اقتصادّيًا بشكل عام، إال أن لو صمة بتعزيز الجوانب االجتماعية االستثمار مفيومًا  يعد
م( أن االستثمار ىو عممية لتوظيف األموال في ٕٓٔٓوالثقافية في المجتمع، فيرى عموان )

مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية، بيدف تحقيق تراكم رأسمال جديد، ورفع القدرة اإلنتاجية أو 
 (ٜٕقديم. )صال تجديد وتعويض الرأسمال
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ولذا فإن أي إنفاق رأسمالي ييدف إلى تحقيق مكسب يمكن اعتباره استثمارًا وغالبًا ما 
يكون المكسب ىو الربح، وليس بالضرورة أن يكون الربح ىو المكسب الوحيد المستيدف، بل قد 

اعّيًا يكون ىناك أكثر من ىدف يسعى االستثمار إلى تحقيقو، قد يكون اقتصادّيًا وقد يكون اجتم
كزيادة القيمة المضافة القومية، أو زيادة معدل تشغيل األيادي العاممة، وغيرىا )بامخرمة، 

 (.ٕه، صٜٖٗٔ

وتعد التربية أحد العوامل اليامة في تحقيق التنمية بكل مناحييا، فقد أصبحت مرتبطة 
كما أصبحت شكال إرتباطًا وثيقًا بعمم االقتصاد؛ لما تقوم بو من دور في تحقيق معدالت النمو، 

من أشكال االستثمار الذي يحقق العوائد االقتصادية، وعمى ىذا األساس يعد االستثمار التربوي 
جزءا من االستثمار المحقق لمتنمية بكل مناحييا، فالنمو والتنمية االقتصادية في أي مجتمع 

، وتحسين الميارات مرىونة بفاعمية النظم التربوية التي تقوم بإرشاد وتوجيو الطاقات البشرية
 (.ٔٗٔ-ٜٖٔه، ص ص ٜٕٗٔاإلنتاجية )الكندري وممك، 

م( االستثمار التربوي بأنو: "تعظيم االستفادة من الظروف ٕٚٔٓويعرف محمد )
واإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة من أجل توظيف الجيود في االستثمار في المؤسسات 

ية في المؤسسات، وتحقيق الربح االقتصادي من ناحية التربوية بيدف تحقيق أىداف العممية التربو 
 (.ٖٖٙأخرى" )ص

وعمى مستوى الجامعات يشار إلى االستثمار التربوي فييا بأنو: عممية توجيو رؤوس 
األموال إلى مؤسسات التعميم العالي، سواء كان ذلك عمى شكل رسوم جامعية ومصاريف عمى 

نشاء جامعات قادرة عمى  األبناء، وصناديق االستثمار الجامعية، أو عمى شكل تأسيس وا 
 (.ٛٗٗم، صٕٚٓٓاالستثمار وجذب رؤوس األموال )عمي، 

 يمي: فيماه( أىميتو االستثمار التربوي ٖٕٗٔبين رحمة )

في تعزيز البنية التحتية لمجامعات، والتوسع في فتح فروع ليا في شتى  أنو يساىم -
 المناطق.

 الالزمة لتحقيق األنشطة األكاديمية.يساعد عمى صيانة األجيزة واألدوات  -
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يفتح المجال أمام الجامعات األىمية لممساىمة في تحقيق أىداف التعميم العالي وتمبية  -
 احتياجات المجتمع.

يزيد اإلنتاجية واإلنتاج من خالل االستفادة من البرامج األكاديمية، مما يؤدي إلى زيادة  -
 الدخل العام. 

تأىيل وتدريب العاممين في الجامعات والمجتمع عمى حد سواء من خالل إنشاء مراكز  -
 (:ٔٛٙم، صٖٕٔٓفيما يضيف موسى وعبدالصمد )لمتدريب والتأىيل 

أنو يساعد عمى رفع األداء الجامعي وتميزه، ويساىم في خمق التفاىم بين األفراد،  -
 ورفع مستويات الثقة بين اإلدارة والعاممين. 

ميزة تنافسية لمجامعات، وبالتالي يمكن أن يترجم أداءىا الفكري والذي يمكن أن يمثل يمثل  -
 أو يقاس. 

يساعد في تطوير التقنيات المتقدمة في مختمف المجاالت والتي يتطمبيا االقتصاد  -
 المعرفي، واالرتباط مع تقنيات المعمومات واالتصال والحاسب اآللي واإلنترنت...الخ.

شرة في التطوير واالبتكار وخمق الخبرة التقنية وتطويرىا والمساعدة في المشاركة المبا -
 تطويعيا.

 (.ٔٛٙيعطي إمكانية لتحقيق التطور والتقدم حتى مع قمة أو عدم توفر الموارد )ص -

 أبعاد االستثمار التربوي في الجامعات:

 بعدين رئيسين ىما: تشير األدبيات التربوية إلى أن االستثمار التربوي في الجامعات يقسم إلى 

 االستثمار في رأس المال الهيكمي البنائي والتنظيمي:-أ

يعّد رأس المال الييكمي من أىم الممتمكات التي تمتمكيا الجامعات، وىو عبارة عن آليَّات 
عمل وىياكل الجامعات الَّتي تّمكن العاممين من تحقيق مستوى متّميز من األداء؛ وىذا يعني أن 

داع؛ الجامعات الَّتي تمتمك رأس مال ىيكمي قوي ستكون ليا ثقافة مشجعة، وداعمة لالبتكار واإلب
من خالل منح العاممين الحّرية في طرح آرائيم، وفرصة الّتجربة والفشل والّنجاح والّتعمُّم 

(Bontis, 2000, p5). 
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رأس المال الييكمي  (Edvinsson & Malone, 1997)وعرف أفانسون ومالون 
التجييزات، التنظيمي بأنو البنية التحتية لمجامعة، حيث يشتمل عمى البنية المادية مثل المباني و 

دارتيا، كما يشمل الشراكات الخارجية  والبنية غير الممموسة، مثل تاريخ الجامعة وثقافتيا وا 
(p34.) 

ويضم رأس المال الييكمي قدرة الجامعات اإلدارية والتنظيمية لمجاالت العمل )التعميمية 
التوقعات الجديدة، والبحثية والبنى اإلنتاجية(، والتي تساىم في تحريك وتطوير المبادرات وفق 

ودعمًا لألفكار والمفاىيم التي تساىم في عمميات التغيير، والتي تشمل الثقافة، والنماذج التنظيمية، 
والعمميات، واإلجراءات، والتي تسيل عمميات تحديث اليياكل التنظيمية لتقديم ميزة تنافسية 

 (.ٕٔم، صٕٙٔٓلمجامعة )أبو سيف، 

ات كمرشح فعال لألفكار والتصورات الموجودة في بيئتيا، وتعمل الثقافة العامة لمجامع
وبذلك تساىم في تشكيل استراتيجيات األعمال التي تتبناىا الجامعات؛ لذا فالجامعات التي لدييا 
رأس مال ىيكمي قوي سيكون لدييا الثقافة )البيئة الثقافية( الداعمة التي تمنح األفراد فرصة 

ولذا فإن رأس المال الييكمي يمثل قاعدة البيانات وبراءات االختراع االبتكار واإلبداع والتطوير؛ 
وحقوق النشر التي تمتمكيا الجامعات، باإلضافة لالسم التجاري والتي توظفيا الجامعات في 

 (.ٚ٘ٔم، صٕ٘ٔٓتدعيم عممياتيا الداخمية والخارجية )الربيعاوي وعباس، 

من المؤشرات كما يمي )عمار  ويمكن قياس رأس المال الييكمي من خالل مجموعة
 (:٘ٗم، صٕٔٔٓوبشير، 

الثقافة العامة: وتشمل طبيعة بناء ثقافة الجامعات، تطابق العاممين مع منظور  -
 الجامعات ورؤيتيا المستقبمية.

الييكل التنظيمي: ويشمل صالحية نظام الرقابة بالجامعات، وضوح العالقة بين   -
 السمطة والمسؤولية.

ويشمل بناء شبكة معمومات داخمية واستخدام ىذه الشبكة، وبناء  التعمم التنظيمي: -
 مخزون تعميمي لمجامعات واستخدام ىذا المخزون.
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العمميات: وتشمل مدة عمميات األنشطة واألعمال، مستوى جودة المنتج، كفاءة  -
 العمميات التشغيمية.

ر البيانات نظام المعمومات: ويشمل الدعم المتبادل والتنسيق بين العاممين، توف -
 والمعمومات ذات العالقة بأنشطة الجامعات وأعماليا، والمشاركة في المعرفة.

ولكون رأس المال الييكمي يمثل ميزة تنافسية لمجامعات، ودعامة أساسية لبقائيا وازدىارىا 
وتطورىا، فإن األمر يتطمب من إدارة الموارد البشرية ومن اإلدارة التخصصية متابعة الكوادر 

رفية والنادرة؛ لغرض جذبيا واستقطابيا كميارات وخبرات متقدمة تستفيد منيا الجامعات بشكل المع
كبير، مما يسيم بتطوير عمميات االبتكار واإلبداع، واستمرار مجموعات عمل تتبع أساليب 
إبداعية لعصف األفكار وتوليدىا، ونقميا واستثمارىا متجسدة في منتجات تحاكي رغبات الزبائن 

 (.ٔٙٔم، صٕ٘ٔٓستفيدين وحاجاتيم )الربيعاوي وعباس، والم

 االستثمار في رأس مال العالقات:

رأس مال العالقات يعكس طبيعة العالقات التي تربط الجامعات بشركائيا ومنافسييا، أو 
م، ٕ٘ٓٓأي طرف آخر يساعد في تطوير وتحويل األفكار إلى منتجات وخدمات )حسن، 

 (.ٖٖٙص

لعالقات إلى شبكة عالقات المنظَّمة وارتباطاتيا الداخمية والخارّجية، كما يشير رأس مال ا
وكذلك رضا الزبائن ووالؤىم، ويشمل المعرفة بقنوات السُّوق والعالقات مع الزبائن والموردين 

ويتضمن عوامل التكامل مع وزارات الدولة، والشركات  . (Bontis, 2000, p5)والحكومات 
مو، والعالقات الدولية، والتعاون قصير المدى، والشراكة طويمة المدى، والمؤسسات والمجتمع بأكم

 (.ٕٓ٘م، صٕٕٔٓبغرض إنتاج مكونات جديدة في كل النظم الفرعية لمجامعة )قرني والعتيقي، 

( عددًا من المؤشرات التي يستدل بيا عمى رأس مال ٘ٛم، صٖٕٔٓوتذكر شيرين مرسي ) 
 العالقات منيا:

: وتشمل بناء واستخدام قاعدة بيانات العمالء، وتوفير القدرات القدرات التسويقية -
 الالزمة لخدمة العمالء والمستفيدين من الخدمة، والقدرة عمى تحديد حاجات العمالء.
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 كثافة السوق: وتشمل الخدمات المقدمة لعدد من العمالء. -
وشكاوى مؤشرات والء الزبائن: وتشمل مدى رضا العمالء عن الخدمات المقدمة ليم،  -

 العمالء، وبناء عالقات مع العمالء، ومستوى كسب عمالء جدد.

 االستثمار في رأس المال البشري:-ب
"رأس المال البشري يتكون من المعرفة والميارة، والخبرة التطبيقية التي يمتمكيا العاممون، 

التدريب  وىو محرك اإلبداع بالمنظمات العاممة في اقتصاد المعرفة، ويمكن تنميتو من خالل
 (.ٓٗم، صٕ٘ٓٓوالتطوير في تنظيمات مبتكرة" )يوسف، 

ورأس المال البشري ىو: مجموع الموارد البشرية ذات اإلمكانيات المتميزة عمى شغل 
الوظائف اإلدارية والفنية، والتي لدييا القدرات اإلبداعية واالبتكارية والتفوقية، وتشمل ىذه عمى 

ويعرف المجمس  (.ٖٕٔم، صٜٕٓٓتيم" )العنزي وصالح، معارف العاممين المتطورة، وخبرا
االستثمار في رأس المال البشري بأنو: عبارة  (Ecosoc)االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة 

عن عممية تنمية ميارات ومعارف وقدرات أفراد الجنس البشري الذي يساىمون في التنمية 
يساىموا فييا، عمى أال يقتصر ىؤالء األفراد عمى  االقتصادية واالجتماعية لبمد ما، أو يمكنيم أن

إلى االشتراك الفعمي أو المنتظر، أو الذي يمكن الحصول عميو من  السكان المحميين، بل يمتد
 (.ٜٛم، صٕٗٔٓاألشخاص اآلخرين في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية )الفيل، 

الموارد البشرية، ويساعد عمى  إن االستثمار في رأس المال البشري ىو اإلنفاق عمى
اكتشاف وتدفق إمكانياتيم المحتممة، فالقدرات الفكرية العالية أصبحت من أىم عوامل التفوق في 

وترتبط عممية  (.ٜم، صٜٕٓٓاالقتصاد العالمي المبني عمى المعرفة )الخطيب والمعايعة، 
ختص باكتساب العمم والمعرفة تنمية رأس المال البشري بجانبين متالزمين ومتكاممين، أوليما ي

والميارة مشكاًل جانب التأىيل، وثانييما يتعمق بقضايا العمل والتوظيف، وىذان الجانبان ىما 
يمان،  م، ٕٙٔٓاألساس في تكوين محددات االستثمار في رأس المال البشري وىي )نجيمة وا 

 (:ٚٔص
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حتياجاتو من الميارة التخطيط: ويعنى بوضع األسس الالزمة لبناء اإلنسان، وتحديد ا
والمعرفة العممية والثقافية والمينية، وغيرىا، والطرق والوسائل الفعالة لتوفير تمك االحتياجات عبر 

 مراحل زمنية محددة.

التنمية: يشكل ىذا العنصر اإلطار التنظيمي والتنفيذي لتحقيق أىداف محور التخطيط 
نجاز برامجو، حيث يتم من خاللو توفير المؤسسا ت التعميمية والتدريبية؛ لمقيام بخطوات تنمية وا 

الموارد البشرية، باإلضافة إلى تنمية القدرات الثقافية والفكرية والميارات العممية لدى الفرد؛ لتأىيمو 
 لممارسة مسؤولياتو كمواطن منتج.

التوظيف: ويتم من خاللو إتاحة فرص العمل لمقوى البشرية التي تم تنميتيا وتأىيميا من 
خالل برامج التعميم والتدريب، بما يمكن من استثمار القدرات والميارات التي اكتسبتيا في إنتاج 

 السمع وتقديم الخدمات لممجتمع واإلسيام في توفير احتياجاتو. 

س بالجامعات يمكن أن يقدمون دراسات تخدم المؤسسات ولذا فإن أعضاء ىيئة التدري
االجتماعية وتساعدىا في اتخاذ القرارات المناسبة، ومحاولة تقييم مخرجات المؤسسات اإلنتاجية، 
جراء أبحاث لتطوير العمل؛ لكي يتماشى مع متطمبات  وتقديم التقارير لجية االختصاص وا 

الواسع عمى األبحاث والدراسات والتقارير، فيقدم العصر وتحدياتو؛ وذلك بحكم خبرتو واطالعو 
 (.ٖٗم، صٕٙٓٓاستشارات عممية رصينة تخدم المجتمع )العريفي، 

فتحقيق أىداف العممية التعميمية مرتبط باألساس بمستوى الرصيد المعرفي ألعضاء ىيئة 
ريس مستواه التدريس، فيم الحمقة الرئيسية لمرقي بالتعميم، ونقصد ىنا بجودة عضو ىيئة التد

ومكانتو العممية وقدرتو عمى مواكبة الجديد في المناىج والبرامج ونقمو إلى الطمبة، ويتطمب من 
الكفايات  (: ٖٕٓم، صٕٚٓٓأجل تحقيق جودة عضو ىيئة التدريس ما يمي )الحريري، 

جو مواصمة البحث العممي والتأليف في مجال تخصصو وقدرتو عمى القيام بدور المو ، و التعميمية
المشاركة ، و المشاركة في العمل اإلداري، و التنويع في وسائل التدريس والتقويم، و والمستشار لمطمبة
 التطوير الميني المستمر. ، وفي خدمة المجتمع

م، ٜٕٓٓكما يتحقق االستثمار في رأس المال البشري من خالل عدد من األبعاد منيا )شنتوت، 
 (:ٕ٘ص
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د نسبة المثقفين في التنمية الحضارية لممجتمع، وزيادة معرفة الفرد البعد الثقافي: حيث ينعكس تزاي
 ووتمسكو بما يخص وطنو من العقائد الدينية، والتراث الثقافي والمغة واآلداب، وازدياد درجة وعي

 بما يدور حولو.

البعد االقتصادي: من خالل تأىيل وتدريب رأس المال البشري يتم تنفيذ برامج التنمية 
ية بما يحقق التقدم لمدولة، ويوفر احتياجات سكانيا من السمع والخدمات، إضافة إلى أن االقتصاد

الفرد المؤىل تعميما وتدريبا لديو فرصة أكبر لمعمل كمواطن منتج يحقق قيمة مضافة تسيم في 
 تنشيط الدورة االقتصادية.

والفكرية، ويكسبو البعد االجتماعي: فمن المعروف أن التعميم ينمي قدرات الفرد الذىنية 
األنماط والقيم السموكية المتوازنة، مما يجعمو أكثر قدرة عمى تفيم المشكالت االجتماعية وترسيخ 

 الروابط األسرية، إضافة إلى تأثيره الممموس في شعور اإلنسان بالذات.

اع والتطوير، البعد العممي: حيث يوفر التعميم الكوادر العممية القادرة عمى البحث واالبتكار واالختر 
حداث التقدم التقني في شتى مجاالت الحياة  بما يسيم في إحداث النقالت الحضارية المختمفة، وا 

 والتحسين المستمر في وسائل المعيشة.

البعد األمني: حيث تؤدي العناية بالتعميم والتدريب إلى تخفيض نسبة البطالة، والتي تتناقص مع 
ارتفاع المستوى التعميمي والتدريبي، مما يسيم في تحقيق االستقرار األمني لممجتمع، إضافة إلى 

 قناعة األفراد أنفسيم بضرورة وجود ىذا االستقرار. 

سة العازمي ، درا م(ٕ٘ٓٓراسة ممص )دومنها  ر التربوياالستثماتناولت دراسات متعددة 
 & Funmilayoفنمياليو وغابرييل ) ودراسة  (ٕٓٔٓدراسة الرماني ومطبقاني ) وم( ٕٙٓٓ)

Gabriel, 2013 ، ( ٕ٘ٔٓأبكر) ،  األتيةالى النتائج توصمت و  ( ٕٙٔٓدراسة الفالح )و 

 وجود ثمة احتياجات المجتمع ضعف تمبية البرامج الحالية الحتياجات سوق العمل ومن ،
د عالقة و وج، و فجوة بين النظرية والتطبيق لمبرامج التي تقدميا مؤسسات التعميم العالي

إيجابية قوية بين تكمفة األنشطة التعميمية وتقديم الدعم المباشر لمطمبة من ناحية ومستوى 
 االستثمار التربوي من ناحية أخرى.
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  ًجود فرص ، و داخمّيًا مرتفعًا من برامج التعميم عن بعد حققت الجامعات السعودية عائدا
استثمارية في البرامج والفرص التعميمية المستقبمية لمتعميم عن بعد في الجامعات 
السعودية تتمثل في التخصصات التالية: أمن المعمومات، ىندسة الحاسب، وىندسة 

 البرمجيات، وىندسة االتصاالت.
  الدرجة الكمية ألىمية اآلليات المقترحة لالستثمار ىناك عالقة طردية موجبة بين

أن آليات االستثمار ، و المعرفي، وبين الدرجة الكمية ألىميتيا في بناء الميزة التنافسية
المعرفي وعمل الجامعات الناشئة عمى تنفيذىا، والقيام بيا، يحقق ليا المزايا التنافسية، 

ات األخرى أن تتنافس معيا عمييا، نظرًا وقيمًا وعوائد قمما استطاعت الجيات والمنظم
 الكتمال بنيتيا المادية والبشرية وتمتعيا بالتمويل الحكومي.

 :البحثمنهج 
لمكشف و  ،استخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي؛  لكونو يتالءم مع طبيعة الدراسة

المال البشري( عن واقع االستثمار التربوي ببعديو: )رأس المال الييكمي التنظيمي، ورأس 
 . من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس لمجامعات السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة

 :البحثمجتمع  
أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الحكومية السعودية وبمغ عددىم  البحثتكّون مجتمع  

 /ٜٖٗٔ( عضًوا بناء عمى اإلحصائيات الرسمية من وزارة التعميم لمعام الجامعي ٜٕٖٖٔ)
 ه.ٓٗٗٔ

 :البحثعينة 
 خمس جامعات سعودية موزعة جغرافيِّا عمى مناطق المممكة العربية السعودية اختيارتم       

خالد،  جامعة أم القرى، وجامعة الممكوىي )جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، و 
( ٕٗٛٛه، والبالغ عددىم )ٓٗٗٔلمعام الدراسي  (وجامعة حائل، وجامعة الممك فيصل
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الطريقة العشوائية الطبقية في اختيار عينة من  بحثال ومن ثم اعتمدعضو ىيئة تدريس،
 .أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الخمس

  :البحث اةأد 
 تّم استخدام االستبانة وقد تّم بناؤىا من خالل الخطوات التالية: البحثتحقيقًا ألىداف 

مّثل اليدف الرئيس من االستبانة في الكشف ت الخطوة األولى: تحديد اليدف من االستبانة:
عن واقع االستثمار التربوي ببعديو )رأس المال الييكمي التنظيمي، ورأس المال البشري( 

 لمجامعات السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة.
 الكتاباتاالطالع عمى لصياغة عبارات االستبانة تم  الخطوة الثانية: صياغة عبارات االستبانة: 

حول االستثمار التربوي في الجامعات واستعراض أىم الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع 
 .البخث

 ما يمي: تضمنتبحيث  ناء االستبانة في صورتيا األوليةبتم الخطوة الثالثة: 

 ة، والخبرة، الجامعة(.وىي: )الرتبة العممي البحثمعمومات عامة حول عينة  -

واقع االستثمار التربوي لمجامعات السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة وتكّون من  -
 ( عبارة، وينقسم إلى المجالين التاليين:ٗٗ)

المجال األول: واقع رأس المال الييكمي التنظيمي لالستثمار التربوي لمجامعات  -
 ( عبارة.ٕٔ)السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة، وتكّون من 

المجال الثاني: واقع رأس المال البشري لالستثمار التربوي لمجامعات السعودية في  -
 ( عبارةٖٕضوء اقتصاد المعرفة، وتكّون من )

من بناء  االنتياءبعد  الخطوة الرابعة: الصدق الظاىري )عرض االستبانة عمى المحكمين(:
إبداء الرأي يم من ُطمبمحكًما و ( ٖٔ) ّم عرضيا عمى عدد من المحكمين ت االستبانة
وضوح العبارات ومدى مالءمتيا لما وضعت ألجمو، ومدى مناسبة  مدىحول 

وبناًء عمى ، العبارات لممحور الذي تنتمي إليو، مع وضع التعديالت واالقتراحات
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التعديالت واالقتراحات التي أبداىا المحكمون أصبحت االستبانة في صورتيا 
 النيائية .

تّم بناؤىا في صورتيا النيائية   الخامسة: بناء االستبانة في صورتيا النيائية:الخطوة 
لسعودية في ضوء اقتصاد االستثمار التربوي لمجامعات ا تقيس واقع عبارة 44تضّمنت:و 

 .المعرفة
 Cronbach’s Alphaثبات ألفاكرونباخ بمغ معامل  : حساب ثبات االستبانة:السادسةالخطوة 

وىذا يدل عمى أن قيم معامل الثبات عالية، مما ُيعطي مؤشرًا لمناسبتيا لتحقيق  ،(7ٜٚٔٓ)
 .البحثأىداف 

  األساليب اإلحصائية:
الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية  بتطبيق برنامج استخدم الباحث األساليب اإلحصائية 

(SPSS ،) معامل ، و االستبانة.؛ لمتأكد من االتساق الداخمي لعبارات معامل ارتباط بيرسون
التكرارات والنسب المئوية لمتعّرف ،و ؛ لمتحقق من ثبات محاور االستبانةثبات ألفا كرونباخ

إلى الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة، وتحديد استجابات أفرادىا تجاه 
(؛ لمعرفة Meanالمتوسطات الحسابية )، و لرئيسة التي تضّمنتيا االستبانةعبارات المحاور ا

ترتيب المحاور  و عبارات االستبانة، فى البحثارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد عينة 
 حسب أعمى متوسط حسابي.

 ومناقشتها وتفسيرها البحثنتائج 

جابة السؤال األول: ما واقع االستثمار التربوي في رأس المال الهيكمى لمجامعات إل
 جهة نظر أعضاء هيئة التدريس ؟السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة من و 

، تّم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية األوللإلجابة عن السؤال 
المتعّمقة بواقع االستثمار  تجاه عبارات االستبانة البحثد عينة واالنحراف المعياري الستجابات أفرا

التربوي لمجامعات السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة من وجية نظر عينة الدراسة من أعضاء 
 ىيئة التدريس، كما تّم ترتيب ىذه العبارات ترتيبًا تنازلّيًا حسب المتوسط الحسابي لكلٍّ منيا.
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قع رأس المال الييكمي أعضاء ىيئة التدريس حول وا( نتائج استجابات ٔيوضح الجدول )
التنظيمي لالستثمار التربوي لمجامعات السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة مرتبة تنازلّيًا حسب 

 قيمة المتوسط الحسابي لكل عبارة.

حول واقع رأس المال الييكمي التنظيمي لالستثمار التربوي إجابة عينة البحث  (ٔجدول رقم )
 المعرفةلمجامعات السعودية في ضوء اقتصاد 

 العبارة م
 ك
& 
ٝ 

 درجة الموافقة

ط 
وس
لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  

حرا
االن

ري
عيا
الم

 

يب
لترت
ا

 

فقة
موا
ة ال

رج
د

 

قميمة 
كبيرة  كبيرة متوسطة قميمة جًدا

 جًدا

ٖ 
 

تستتتتتتتتتتتتتتتتتتتفيد متتتتتتتتتتتتتتتتتتن 
التكنولوجيا الحديثتة 
في المجاالت كافتة 
لتحقيتتتتتق متطمبتتتتتات 

 اقتصاد المعرفة

 ٔٓٔ ٓٗٔ ٖٜ ٕٔ ٕٖ ك
 كبيرة ٔ ٘ٔ.ٔ ٓٚ.ٖ

ٝ ٛ.٘ ٖ.ٕ ٕٗ.ٙ ٖٚ ٕٙ.ٚ 

ٗ 
 

تستتتتتتتتتحدث بعتتتتتتتتض 
البنتتتتتتتتى التنظيميتتتتتتتتة 
الداعمتتتتتتتة لتستتتتتتتييل 
آليتتتتتتتتتتتتتتات العمتتتتتتتتتتتتتتل 
وتجويتتتتتتتتتتتتتتتدىا )إدارة 
الستتتتتثمار المتتتتوارد، 
إدارة لتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويق 
 البحوث...وغيرىا(

 ٙٙ ٜٙٔ ٖٓٔ ٕٔ ٕٛ ك

 كبيرة ٕ ٘ٓ.ٔ ٕٙ.ٖ
ٝ ٚ.ٗ ٖ.ٕ ٕٚ.ٕ ٗٗ.ٚ ٔٚ.٘ 

ٙ 
 

تتبنتتتتتتتتتتتتتى أستتتتتتتتتتتتتموب 
المقارن فتي القياس 

تطتتتتتتتتتتتتتوير أدائيتتتتتتتتتتتتتا 
مقارنتتتة بالجامعتتتات 

 المتميزة

 ٜٛ ٗٔٔ ٕٚٔ ٕٙ ٕٕ ك
 كبيرة ٖ ٓٔ.ٔ ٜ٘.ٖ

ٝ ٘.ٛ ٙ.ٜ ٖٖ.ٙ ٖٓ.ٕ ٕٖ.٘ 

ٕ 
 

تستتتتتتتتتتتتتتتثمر كافتتتتتتتتتتتتتتة 
األنشتتتتتطة الداعمتتتتتة 
)أنشتتتتتتطة التطتتتتتتوير 
التكنولتتوجي؛ البنيتتتة 
التحتيتتتتتتة...وغيرىا( 
في الربط بين كافتة 

 أقسام كمياتيا

 ٓٛ ٕٖٔ ٕٓٔ ٕٔ ٖٗ ك
 كبيرة ٗ ٖٔ.ٔ ٙ٘.ٖ

ٝ ٜ ٖ.ٕ ٖٔ.ٚ ٖٗ.ٜ ٕٔ.ٕ 

ٔٚ 
 

تطتتور متتن أستتاليبيا 
بمتتتا يحقتتتتق الجتتتتودة 
فتتتتتتتتتتي األداء وفًقتتتتتتتتتتا 
 لممتغيرات الداخمية

 ٔٚ ٘٘ٔ ٔٓٔ ٙ ٘ٗ ك
 كبيرة ٘ ٚٔ.ٔ ٖ٘.ٖ

ٝ ٔٔ.ٜ ٔ.ٙ ٕٙ.ٚ ٗٔ ٔٛ.ٛ 
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 العبارة م
 ك
& 
ٝ 

 درجة الموافقة

ط 
وس
لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  

حرا
االن

ري
عيا
الم

 

يب
لترت
ا

 

فقة
موا
ة ال

درج
 

قميمة 
كبيرة  كبيرة متوسطة قميمة جًدا

 جًدا

ٚ 
 

تمتمتتتتتتتتتتتتتتتك خطتتتتتتتتتتتتتتتة 
استراتيجية واضتحة 
لتوستتتتتتتيع مجتتتتتتتاالت 
ختتتتتتتتتتدماتيا محميِّتتتتتتتتتتا 

قميميِّا وعالميِّا  وا 

 ٖٚ ٖٔٔ ٕٓٔ ٕٙ ٕٛ ك
 كبيرة ٙ ٔٔ.ٔ ٕ٘.ٖ

ٝ ٚ.ٗ ٙ.ٜ ٖٔ.ٚ ٖٗ.ٚ ٜٔ.ٖ 

ٔ 
 

تحتتتتتتتتتتتتدث ىيكميتتتتتتتتتتتتا 
التنظيمتتي وفًقتتا لمتتتا 
يحقتتتتتتتتتتتتتتق قتتتتتتتتتتتتتتدرتيا 
التنافستتتتتتتتتتتتتتية فتتتتتتتتتتتتتتي 
اقتصتتتتتتتتاد المعرفتتتتتتتتة 

 عالميِّا

 ٚٙ ٜٗٔ ٛٓٔ ٙٔ ٖٛ ك

 كبيرة ٚ ٗٔ.ٔ ٔ٘.ٖ
ٝ ٔٓ.ٔ ٗ.ٕ ٕٛ.ٙ ٖٜ.ٗ ٔٚ.ٚ 

ٜ 
 

نظاًمتتتتتتتتتتتتتتا تمتمتتتتتتتتتتتتتتك 
حتتتتتتتتتتديثًا ومتطتتتتتتتتتتوًرا 
لممعمومتتتتتتات لتتتتتتتدعم 
عمميتتتتتتتتتتتات اتختتتتتتتتتتتاذ 

 القرار

 ٘ٚ ٕٗٔ ٗٓٔ ٛ ٜٗ ك
 كبيرة ٛ ٕٔ.ٔ ٜٗ.ٖ

ٝ ٖٔ ٕ.ٔ ٕٚ.٘ ٖٚ.ٙ ٜٔ.ٛ 

ٛ 
 

تتتتتتتتدعم االبتكتتتتتتتارات 
التتتتتتتتتتتتتتتتتي يقتتتتتتتتتتتتتتتتدميا 
أعضتتتتتتتتتتتتتاء ىيئتتتتتتتتتتتتتة 
التتتتتتتتتتتتتدريس باستتتتتتتتتتتتم 

 الجامعات

 ٜٚ ٖٔٔ ٖ٘ٔ ٓٔ ٔٗ ك
 كبيرة ٜ ٚٔ.ٔ ٚٗ.ٖ

ٝ ٔٓ.ٛ ٕ.ٚ ٖ٘.ٚ ٕٜ.ٜ ٕٓ.ٜ 

ٔٓ 
 

تمتمك آليتة لضتمان 
حقتتتتتتتتتتتتتتوق النشتتتتتتتتتتتتتتر 

 والممكية الفكرية
 كبيرة ٓٔ ٔٔ.ٔ ٙٗ.ٖ ٓٙ ٙٗٔ ٔٔٔ ٖٔ ٖٓ ك
ٝ ٚ.ٜ ٛ.ٕ ٕٜ.ٗ ٖٛ.ٙ ٔ٘.ٜ 

ٔٔ 
 

تعقتتتتتتتتتتتتتد شتتتتتتتتتتتتتراكات 
متنوعتتتة متتتع العديتتتد 
متتن الجيتتات والتتتي 
متتتتن شتتتتتأنيا تفعيتتتتتل 
 وتقوية أداء أفرادىا

 ٖٙ ٕ٘ٔ ٙٓٔ ٔٔ ٙٗ ك
 كبيرة ٔٔ ٗٔ.ٔ ٘ٗ.ٖ

ٝ ٕٔ.ٕ ٕ.ٜ ٕٛ ٗٓ.ٕ ٔٙ.ٚ 

ٕٓ 
 

تطبتتتتق نمًطتتتتا مرًنتتتتا 
ومفتوًحتتتا لالتصتتتتال 
بتتتتتتتتتتتتتتتين وحتتتتتتتتتتتتتتتداتيا 
التنظيميتتتة وأفرادىتتتا 

 كافة

 ٘ٙ ٖٔٔ ٕٚٔ ٓٔ ٘ٗ ك
 كبيرة ٕٔ ٕٔ.ٔ ٖٗ.ٖ

ٝ ٔٔ.ٜ ٕ.ٙ ٖٖ.ٙ ٖٗ.ٚ ٔٚ.ٕ 

ٖٔ 
 

تتتتتتتتتتتتتوفر األنظمتتتتتتتتتتتتة 
متوسط ٖٔ ٚٔ.ٔ ٜٖ.ٖ ٛ٘ ٘ٗٔ ٓٔٔ ٘ٔ ٓ٘ كواإلجتتتتراءات والتتتتتي 

 ة
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 العبارة م
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 درجة الموافقة

ط 
وس
لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  

حرا
االن

ري
عيا
الم

 

يب
لترت
ا

 

فقة
موا
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قميمة 
كبيرة  كبيرة متوسطة قميمة جًدا

 جًدا
من شأنيا أن تتدعم 
اإلبتتتتتداع واالبتكتتتتتار 

 في أداء العمل
ٝ ٖٔ.ٕ ٗ ٕٜ.ٔ ٖٛ.ٗ ٔ٘.ٖ 

ٔٙ 
 

تطتتور متتن لوائحيتتا 
الداخميتتتة وسياستتتتيا 
بما يحقتق مؤشترات 
تطبيتتتتتتتتتتق اقتصتتتتتتتتتتاد 

 المعرفة

 ٜٗ ٓ٘ٔ ٛٔٔ ٘ٔ ٙٗ ك
متوسط ٗٔ ٓٔ.ٔ ٖٚ.ٖ

 ٖٔ ٙ.ٜٖ ٕ.ٖٔ ٗ ٕ.ٕٔ ٝ ة

ٔ٘ 
 

تخصتتتتتص ميزانيتتتتتة 
كافية لتمويل ودعتم 

البحثيتتتتتتة المشتتتتتتاريع 
 واإلنتاجية

 ٖ٘ ٖٙٔ ٕٔٔ ٖٓ ٖٛ ك
متوسط ٘ٔ ٚٔ.ٔ ٖٙ.ٖ

 ٗٔ ٖٙ ٕٖ ٜ.ٚ ٔ.ٓٔ ٝ ة

ٕٔ 
 

تتتتتوفر آليتتتتة لتبتتتتادل 
األفكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار 
والمعمومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 
والخبتتتتتتتتتتتترات بتتتتتتتتتتتتين 

 أفرادىا بسيولة

 ٓٙ ٜٖٔ ٕٓٔ ٘ٔ ٕٙ ك
متوسط ٙٔ ٚٔ.ٔ ٕٖ.ٖ

 ٜ.٘ٔ ٚ.ٖٙ ٕٚ ٗ ٗ.ٙٔ ٝ ة

ٔٛ 
 

تستتتتتتتتتعى إلحتتتتتتتتتداث 
توافتتتق بتتتين أىتتتداف 
األفتتتتتتتتراد وأىتتتتتتتتتدافيا 
التنظيميتتتتتتتتتتتتة بمتتتتتتتتتتتتتا 
يحقتتتتتتتتتتق مقومتتتتتتتتتتات 

 اقتصاد المعرفة

 ٖ٘ ٘٘ٔ ٚٛ ٚٔ ٙٙ ك
متوسط ٚٔ ٜٔ.ٔ ٖٓ.ٖ

 ة
ٝ ٔٚ.٘ ٗ.٘ ٕٖ ٗٔ ٔٗ 

٘ 
 

تنفتتتتتذ استتتتتتراتيجيات 
مقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاييس األداء 
الماليتتتتتتتتتتتتتتة )القتتتتتتتتتتتتتتيم 
االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادية 
المضتتتتتتتتتتتتتتافة، ....(  
بمتتتتتتتتتا يستتتتتتتتتيم فتتتتتتتتتي 
تحقيتتتتتتتتتتق النتيجتتتتتتتتتتة 
النيائيتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتتي 
تصتتتتتتتتتتتتتتتتبو إلييتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 الجامعات

 ٕٗ ٕ٘ٔ ٔٗٔ ٗٔ ٙ٘ ك

متوسط ٛٔ ٗٔ.ٔ ٕٕ.ٖ
 ة

ٝ ٔٗ.ٛ ٖ.ٚ ٖٚ.ٖ ٖٖ.ٔ ٔٔ.ٔ 

ٔٗ 
 

تطتتتتتتتتتتور عمميتتتتتتتتتتات 
العمتتتتتتتتل )اإلداريتتتتتتتتة 
واألكاديميتتتتتة( وفًقتتتتتا 
لمعتتتتتتتتتايير تحقيتتتتتتتتتتق 

 اقتصاد المعرفة

 ٔٗ ٖٚٔ ٖٕٔ ٘ٔ ٕٙ ك
متوسط ٜٔ ٖٔ.ٔ ٕٔ.ٖ

 ٛ.ٓٔ ٖ.ٖٙ ٘.ٕٖ ٗ ٗ.ٙٔ ٝ ة

ٜٔ 
 

تتتتتتتتتتتتتتتتتوفر مناًختتتتتتتتتتتتتتتتتا 
متوسط ٕٓ ٕٚ.ٔ ٖٔ.ٖ ٚٙ ٕٓٔ ٙٓٔ ٛٔ ٘ٛ كتنظيميِّتتتتتتتتتتا يشتتتتتتتتتتجع 

 ة
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قميمة 
كبيرة  كبيرة متوسطة قميمة جًدا

 جًدا
أعضتتتتتتاء المجتمتتتتتتع 
الجتتتتتتتتتتتامعي عمتتتتتتتتتتتى 

 االبتكار
ٝ ٕٕ.٘ ٗ.ٛ ٕٛ ٕٚ ٔٚ.ٚ 

، درجة الموافقة العامة لممحور ٛٛ.ٓ، االنحراف المعياري العام = ٖٗ.ٖالمتوسط الحسابي العام لممحور الثاني = 
 كبيرة

 درجات. ٘*المتوسط الحسابي من         

تجاه واقع رأس المال البحث يتضح أن استجابات أفراد عينة ( ٔ)بالنظر إلى جدول 
الييكمي التنظيمي لالستثمار التربوي لمجامعات السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة جاء بدرجة 

وسط يقع في ( وىو متٛٛ.ٓ(، وبانحراف معياري )7ٖٖٗكبيرة، حيث بمغ المتوسط الحسابي )
وىذا يدل  7ٕٓٗإلى أقل من 7ٖٗٓالفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي، التي تتراوح ما بين 

عمى أن الجامعات السعودية تولي اىتمامًا كبيرًا برأس المال الييكمي التنظيمي؛ كونو يشتمل عمى 
مموسة وثقافة الجامعات الكثير من ممتمكات الجامعات كالبنية المادية الممموسة، والبنية غير الم

دارتيا، والشراكات الخارجية؛ لذا فيو من أىم الممتمكات التي تمتمكيا الجامعات، وبالتالي فإن  وا 
ضرورة االىتمام برأس المال الييكمي واألعمال التنظيمية واإلدارية تفرز نجاح العمل وتوفر فرصًا 

التي تكون نتائجيا ارتفاع اإلنتاجية وزيادة كبيرة لإلبداع واالبتكار واالستثمار التربوي الفعال، و 
 الفاعمية والقدرة التنافسية.

 وفيما يمي عرض الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى العبارات كاآلتي:

( وىي: )تستفيد من التكنولوجيا الحديثة في المجاالت كافة لتحقيق ٖجاءْت العبارة رقم )
( وبانحراف معياري 7ٖٚٓمتطمبات اقتصاد المعرفة( في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ )

ويعزو ، 7ٕٓٗإلى  7ٖٗٓ( بدرجة موافقة كبيرة، وتقع في الفئة الرابعة التي تتراوح ما بين ٘ٔ.ٔ)
باحث ىذه النتيجة إلى أن الجامعات تستفيد من التكنولوجيا الحديثة ومخرجات البحوث العممية ال

بشكل كبير في كافة المجاالت وكافة األقسام، باعتبارىا عاماًل من العوامل التي يرتكز عمييا 
تيجة مع ما اقتصاد المعرفة، والتي تساىم في رفع اإلنتاجية وزيادة القدرة التنافسية، وتتفق ىذه الن
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في أن الجامعات تستخدم الوسائل التكنولوجية في التعميم، ه( ٖ٘ٗٔدراسة العتيبي )توصمت إليو 
التي تقوم عمى أن المعرفة والتكنولوجيا تساعد  وتتفق كذلك من نظرية النمو االقتصادي الحديثة

 عمى التحول من اقتصاد قائم عمى الموارد إلى اقتصاد قائم عمى المعرفة.

( وىي: )تستحدث بعض البنى التنظيمية الداعمة لتسييل آليات ٗت العبارة رقم )جاء
العمل وتجويدىا )إدارة الستثمار الموارد، إدارة لتسويق البحوث...وغيرىا(( في المرتبة الثانية 

( بدرجة موافقة كبيرة، وتقع في الفئة ٘ٓ.ٔ( وبانحراف معياري )ٕٙ.ٖوبمتوسط حسابي بمغ )
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى توجو الجامعات إلى ، 7ٕٓٗإلى  7ٖٗٓتتراوح ما بين  الرابعة التي
إدارة خاصة باالستثمار لتنظيم ومتابعة األجيزة التنظيمية المتخصصة الداعمة، كتأسيس 

. وتختمف ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة ولتسييل آليات العمل استثماراتيا وتسويقيا
إلى وجود جية متخصصة تنشئيا الجامعات ه( بأن الجامعات تفتقد ٖٛٗٔالحمادي وسالم )

لتكون الجية المركزية التي يعيد إلييا وضع الخطط اليادفة الستثمار موارد الجامعات ومتابعة 
تنفيذىا واالستعانة بالمتخصصين في ىذا المجال، ولعل سبب االختالف التوجو الحديث 

الستثمار في أخر عامين أي بعد اجراء دراسة الحمادي وسالم لمجامعات الفتتاح إدارة خاصة با
 ه(. ٖٛٗٔ)

( وىي: )تتبنى أسموب القياس المقارن في تطوير أدائيا مقارنة ٙجاءت العبارة رقم )
( ٓٔ.ٔ( وبانحراف معياري )ٜ٘.ٖبالجامعات المتميزة( في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي بمغ )

ويعزو الباحث ، 7ٕٓٗإلى  7ٖٗٓالفئة الرابعة التي تتراوح ما بين  بدرجة موافقة كبيرة، وتقع في
ىذه النتيجة إلى حرص الجامعات عمى تحسين عممياتيا اإلنتاجية من خالل استخدام أسموب 
المقارنة المرجعية في قياس وتقويم أدائيا مقارنة بمستويات األداء في الجامعات المتميزة محمّيًا 

 وعالمّيًا. 

ة لممراتب الثالث األخيرة لواقع رأس المال الييكمي التنظيمي لالستثمار التربوي أما بالنسب
 لمجامعات السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة، فقد جاءت كما يمي:

( وىي: )تنفذ استراتيجيات مقاييس األداء المالية )القيم االقتصادية ٘جاءت العبارة رقم )
االستثمار...وغيرىا( بما يسيم في تحقيق النتيجة النيائية  المضافة، التدفقات النقدية، العائد عمى
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( وبانحراف ٕٕ.ٖالتي تصبو إلييا الجامعات( في المرتبة الثامنة عشر، وبمتوسط حسابي بمغ )
 ،7ٖٗٓإلى  7ٕٙٓ( بدرجة متوسطة، وتقع في الفئة الثالثة التي تتراوح ما بين ٗٔ.ٔمعياري )

الجامعات تحاول أن تستخدم مقاييس األداء المالية لتقييم أن ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى 
أدائيا المالي والتشغيمي واالستراتيجي، والتي تستطيع من خاللو زيادة فاعمية قراراتيا بالشكل الذي 
يعظم من استثماراتيا التربوية، ويزيد من أرباحيا، ويعكس مدى جودة األداء المقدم من قبل 

 قيمة لمجامعة تصبو إلييا. إداراتيا وقدرتيا عمى خمق

( وىي: )تطور عمميات العمل )اإلدارية واألكاديمية( وفًقا لمعايير ٗٔجاءت العبارة رقم )
( وبانحراف ٕٔ.ٖتحقيق اقتصاد المعرفة( في المرتبة التاسعة عشر وبمتوسط حسابي بمغ )

 ،7ٖٗٓإلى  7ٕٙٓ ( بدرجة متوسطة، وتقع في الفئة الثالثة التي تتراوح ما بينٖٔ.ٔمعياري )
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن أداء الجامعات الزال متوسطًا في تطوير عممياتيا )اإلدارية 
واألكاديمية( التي تحقق أىدافيا، وبالتالي تساىم في تحقيق اقتصاد المعرفة بالجامعات، وتتفق 

امعات في مجال القيادة م( في أن أداء الجٕٕٔٓىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة الشمري )
اإلدارية واألكاديمية والبنية التحتية ال يزال دون المأمول، مما يعيق تحقيق اقتصاد المعرفة 

 .بالجامعات السعودية

( وىي: )توفر مناخًا تنظيميًا يشجع أعضاء المجتمع الجامعي عمى ٜٔجاءت العبارة رقم )
( بدرجة ٕٚ.ٔ( وبانحراف معياري )ٖٔ.ٖ) االبتكار( في المرتبة العشرون وبمتوسط حسابي بمغ
ويعزو الباحث ىذه النتيجة  ،7ٖٗٓإلى  7ٕٙٓمتوسطة، وتقع في الفئة الثالثة التي تتراوح ما بين 

إلى ضعف توفير المناخ التنظيمي المناسب ألعضاء ىيئة التدريس والطالب، فالرضا الوظيفي 
ع المبدعين معنوّيًا ومادّيًا، وتبني أصحاب ومشاركة اتخاذ القرار، والمرونة في األنظمة، وتشجي

المواىب، وتذليل الصعوبات التي تواجييم، تساىم بشكل كبير عمى االبتكار واإلبداع والتطوير، 
في أن من معيقات توافر  م(ٕٕٔٓوتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة الشمري )
فير القيادات الجامعية الجو المناسب متطمبات اقتصاد المعرفة بالجامعات السعودية تدني تو 

 لإلبداع واالبتكار في العمل.
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:ما واقع االستثمار التربوي في رأس المال البشرى لمجامعات السعودية الثانىإجابة السؤال 
 في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ؟

واقع رأس المال البشري ( نتائج استجابات أعضاء ىيئة التدريس حول ٕيوضح الجدول )
لالستثمار التربوي لمجامعات السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة مرتبة تنازليِّا حسب قيمة 

 المتوسط الحسابي لكل عبارة.

حول واقع رأس المال البشري لالستثمار التربوي لمجامعات  البحث( إجابات عينة ٕجدول رقم )
 السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة.

 العبارة م
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& 
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ٗ 
 

تنتقتتي أفرادىتتا 
وفقًتتتا لمعتتتايير 
محتتددة تعتمتتد 
عمتتتتى الكفايتتتتة 
األكاديميتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والوظيفية

 ٕ٘ ٓ٘ٔ ٖٔٔ ٖٕ ٕٕ ك
ٖ.ٗ
ٜ 

ٔ.ٓ
 كبيرة ٔ ٓ

ٝ ٘.ٛ ٙ.ٔ ٖٗ.
ٚ 

ٖٜ.
ٙ 

ٖٔ.
ٛ 

ٔ
ٓ 
 

تعمتتتتتتل عمتتتتتتى 
تبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادل 
المعمومتتتتتتتتتتتتتات 
وفتتتتتتتتح آفتتتتتتتاق 
جديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
لمتعتتتتتاون متتتتتع 
مؤسستتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 المجتمع

 ٘ٚ ٕٚٔ ٚٓٔ ٕٓ ٜٗ ك

ٖ.ٗ
ٕ 

ٔ.ٕ
 كبيرة ٕ ٗ

ٝ ٖٔ ٘.ٖ ٕٛ.
ٖ 

ٖٖ.
ٙ 

ٜٔ.
ٛ 

ٜ 
 

تيتتتتم بالبحتتتث 
العممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
كمنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتج 
استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثماري 
ستتتتتتتتواًء كتتتتتتتتان 
متتتتن أعضتتتتاء 
ىيئة التدريس 
أو متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 

 الطالب

 ٔٛ ٖٔٔ ٖٔٔ ٕٕ ٜٗ ك

ٖ.ٗ
ٔ 

ٔ.ٕ
 كبيرة ٖ ٘

ٝ ٖٔ ٘.ٛ ٕٜ.
ٜ 

ٕٜ.
ٜ 

ٕٔ.
ٗ 

ٖ 
 

تحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترص 
ٗ.ٖ ٓٚ ٖٓٔ ٖٔٔ ٕٔ ٖ٘ كالقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادات 

ٓ 
ٔ.ٕ
 كبيرة ٗ ٖ
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األكاديميتتتتتتتتتتتتتتتة 
واإلداريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
عمتتتتتتى تتتتتتتوفير 
بتترامج التنميتتة 
المينيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
المستتتتتتتتتتتتتتتتتدامة 
بما يستيم فتي 
استتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثمار 
ميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارات 

 األفراد

ٝ ٔٗ ٖ.ٕ ٕٜ.
ٜ 

ٖٗ.
ٗ 

ٔٛ.
٘ 

ٛ 
 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوفر 
الجامعتتتتتتتتتتتتتتتتات 
الحريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
األكاديميتتتتتتتتتتتتتتتة 
ألعضتتتتتتتتتتتتتتتائيا 
فيمتتتتتتتا يتعمتتتتتتتق 
بميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاميم 
وواجبتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتيم 
األكاديميتتتتتتتتتتتتتتتة 

 والوظيفية

 ٛ٘ ٖٙٔ ٙٔٔ ٕٛ ٓٗ ك

ٖ.ٖ
ٛ 

ٔ.ٔ
متوسط ٘ ٘

.ٓٔ ٝ ة
ٙ ٚ.ٗ ٖٓ.

ٚ ٖٙ ٔ٘.
ٖ 

ٔ 
 

تحفتتز أفرادىتتا 
عمتتتتتتتى طتتتتتتتترح 
أفكتتار تستتاعد 
فتتتتتتتي تطتتتتتتتوير 

أداء 
 الجامعات

 ٕٙ ٕٚٔ ٕٗٔ ٕٓ ٘ٗ ك
ٖ.ٖ
ٚ 

ٔ.ٔ
متوسط ٙ ٛ

.ٔٔ ٝ ة
ٜ ٘.ٖ ٖٕ.

ٛ 
ٖٖ.
ٙ 

ٔٙ.
ٗ 

ٕ 
 

تتتتتتوفر فرصتتتتتًا 
لممبدعين متن 
أفرادىتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
لتطبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
أفكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارىم 
ومشتتتتتروعاتيم

. 

 ٖ٘ ٛٔٔ ٗٗٔ ٗٔ ٜٗ ك
ٖ.ٖ
ٓ 

ٔ.ٔ
متوسط ٚ ٙ

.ٖٛ ٚ.ٖ ٖٔ ٝ ة
ٔ 

ٖٔ.
ٕ ٔٗ 

٘ 
 

تستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتثمر 
القتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدرات 
اإلبداعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ألفرادىتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
لتحقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 
مقومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 ٕ٘ ٙٔٔ ٖٗٔ ٗٔ ٖ٘ ك
ٖ.ٕ
ٙ 

ٔ.ٔ
متوسط ٛ ٛ

.ٖٚ ٚ.ٖ ٗٔ ٝ ة
ٛ 

ٖٓ.
ٚ 

ٖٔ.
ٛ 
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اقتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد 
 المعرفة

ٔ
ٗ 
 

تطتتتتتتتتور متتتتتتتتن 
آليتتتات العمتتتل 
بيتتتتتتتتتتتتتا وفقًتتتتتتتتتتتتتا 
لمتطمبتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

 المستفيدين

 ٚٗ ٘ٔٔ ٔٗٔ ٙٔ ٜ٘ ك
ٖ.ٕ
ٓ 

ٔ.ٕ
متوسط ٜ ٓ

.٘ٔ ٝ ة
ٙ ٗ.ٖ ٖٚ.

ٖ 
ٖٓ.
ٗ 

ٕٔ.
ٗ 

ٚ 
 

تتبنتتتتتى خطتتتتتة 
لالستفادة متن 
المعرفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
الضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمنية 
المتولتتتتتدة فتتتتتي 
عقول أفرادىا 

 المتميزين

 ٛٗ ٕٗٔ ٔٔٔ ٕٙ ٜٙ ك
ٖ.ٔ
٘ 

ٔ.ٕ
ٚ 

ٔ
ٓ 

متوسط
.ٛٔ ٝ ة

ٖ ٙ.ٜ ٕٜ.
ٗ 

ٖٕ.
ٛ 

ٕٔ.
ٙ 

ٙ 
 

تتتدعم بتتراءات 
االختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراع 
وتضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعيا 
موضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 التنفيذ

 ٗٗ ٘ٓٔ ٕٗٔ ٖٗ ٖ٘ ك
ٖ.ٔ
ٗ 

ٔ.ٔ
ٚ 

ٔ
ٔ 

متوسط
.ٖٚ ٜ ٗٔ ٝ ة

ٙ 
ٕٚ.
ٛ 

ٔٔ.
ٙ 

ٔ
ٖ 
 

تستتتعى لتقتتتديم 
حمتتول مبتكتتترة 
لممشتتتتتتتتتتتتتتكالت 
المختمفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمجتمع 
ومؤسستتتتتتتتتتتتتتتاتو 
متتتتتتتتن ختتتتتتتتتالل 
برامجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 التعميمية

 ٖٙ ٕ٘ٔ ٕٗٔ ٕٓ ٖٚ ك

ٖ.ٓ
ٛ 

ٔ.ٕ
ٗ 

ٔ
ٕ 

متوسط
.ٜٔ ٝ ة

ٖ ٘.ٖ ٖٕ.
ٛ 

ٖٖ.
ٔ ٜ.٘ 

ٔ
ٙ 
 

تحتترص عمتتى 
استتتتتتتتتتتتتتتتتتتقطاب 
الطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالب 
المتميتتتتتتتتتتتتتتتتتتزين 
محميَّتتا وعربيِّتتا 
لما تممكو من 
 برامج متميزة

 ٓ٘ ٜٜ ٜٔ ٓٙ ٛٚ ك
ٕ.ٜ
ٙ 

ٔ.ٖ
ٖ 

ٔ
ٖ 

متوسط
.ٕٓ ٝ ة

ٙ 
ٔ٘.
ٜ 

ٕٗ.
ٔ 

ٕٙ.
ٕ 

ٖٔ.
ٕ 

ٔ
ٕ 

تمتمتتتك نظاًمتتتا 
ٜ.ٕ ٖٗ ٜٜ ٘ٓٔ ٕ٘ ٜٚ كفعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااًل 
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لمتواصتتتل متتتع  
خريجييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
وأصتتتتتتتتتتتتتتتتتتحاب 
المصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالح 
المستتتتتتتتتتتتتفيدين 
 من خدماتيا

ٝ ٕٓ.
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تقتتتدم ختتتدمات 
تنمويتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
لخريجييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
وأفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراد 
المجتمتتتع بمتتتا 
يتتتتتتتتتالءم متتتتتتتتع 
المتغيتتتتتتتتتتتتتتتتترات 
المستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمرة 
 لسوق العمل
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تجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتري 
دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 
تتبعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
لخريجييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
لمتأكتتتتتتتتتد متتتتتتتتتن 
توافقيتتتتتتتا متتتتتتتع 
 سوق العمل
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درجة الموافقة ، ٜٗ.ٓ، االنحراف المعياري العام = ٕٓ.ٖالمتوسط الحسابي العام لممحور الثاني = 
 العامة لممحور متوسطة

 درجات. ٘*المتوسط الحسابي من  

يتضح أن استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه واقع رأس المال ( ٕ)بالنظر إلى الجدول رقم 
البشري لالستثمار التربوي لمجامعات السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة جاء بدرجة متوسطة، 

( وىو متوسط الفئة الثالثة التي ٜٗ.ٓ(، وبانحراف معياري )7ٕٖٓحيث بمغ المتوسط الحسابي )
، وىذا يعطي مؤشرًا بأن الجامعات السعودية بحسب رأي العينة 7ٖٗٓإلى  7ٕٙٓتتراوح ما بين 

تولي اىتمام متوسط برأس المال البشري، وذلك من خالل التدريب والتأىيل والتحفيز، وتوفير 
م( في أن ٕٚٔٓاألبداع واالبتكار ليم، وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة مدفوني )فرص 
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االستثمار في رأس المال البشري جاء بدرجة متوسطة، وأن الجامعات تشجع أساتذتيا عمى البحث 
 العممي وتطوير المعارف والقدرات في مجال العمل.

 بارات كاآلتي:عمى الع البحثوفيما يمي عرض الستجابات أفراد عينة 

( وىي: )تنتقي أفرادىا وفًقا لمعايير محددة تعتمد عمى الكفاية ٗجاءْت العبارة رقم )
( وبانحراف معياري 7ٜٖٗاألكاديمية والوظيفية( في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ )

ويعزو ، 7ٕٓٗإلى  7ٖٗٓ( بدرجة موافقة كبيرة، وتقع في الفئة الرابعة التي تتراوح ما بين ٓٓ.ٔ)
ىذه النتيجة إلى أن الجامعات السعودية تقوم بعممية استقطاب أفرادىا المتميزين وفق  الباحث

األكاديمية والوظيفية، مستمدة من لوائح وأنظمة ضوابط ومعايير واضحة تعتمد عمى الكفاية 
م( بأن الجامعات ٕٕٔٓالجامعات، وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة الشمري )

يئة تدريس متميزين في كل تخصص وفق اشتراطات يجب توفرىا في عضو تستقطب أعضاء ى
 ىيئة التدريس.

( وىي: )تعمل عمى تبادل المعمومات وفتح آفاق جديدة لمتعاون مع ٓٔجاءت العبارة رقم )
( ٕٗ.ٔ( وبانحراف معياري )ٕٗ.ٖمؤسسات المجتمع( في المرتبة الثانية، وبمتوسط حسابي بمغ )

، ويعزو الباحث 7ٕٓٗإلى  7ٖٗٓ، وتقع في الفئة الرابعة التي تتراوح ما بين بدرجة موافقة كبيرة
ىذه النتيجة إلى أن الجامعات تعمل عمى تبادل المعمومات مع مؤسسات المجتمع من خالل 
تبادل الزيارات بين األساتذة والعاممين في المؤسسات اإلنتاجية والخدمية، وىذا يسيل إجراء 

حاثيم وتجاربيم في المعامل والمختبرات التي تممكيا المؤسسات، ومشاركة األساتذة والطالب ألب
خبراء مؤسسات المجتمع في إعداد البرامج األكاديمية، مما يزيد من فتح آفاق لمتعاون فيما بينيم، 

ه( والتي توصمت إلى اعتماد عديد ٖٚٗٔوتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة األحمد )
عمى الشراكة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع كعامل أساسي لتحقيق التنمية من دول العالم 

الشاممة في مختمف المجاالت، حيث إنيا تسيم في تضافر جيود المؤسسات في تبادل المعمومات 
 والخبرات في مختمف القطاعات.

اء ( وىي: )تيتم بالبحث العممي كمنتج استثماري سواًء كان من أعضٜجاءت العبارة رقم )
( وبانحراف معياري ٔٗ.ٖىيئة التدريس أو من الطالب( في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي بمغ )
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، ويعزو 7ٕٓٗإلى  7ٖٗٓ( بدرجة موافقة كبيرة، وتقع في الفئة الرابعة التي تتراوح ما بين ٕ٘.ٔ)
التدريس أو الباحث ىذه النتيجة إلى اىتمام الجامعات بالبحث العممي سواًء كان من أعضاء ىيئة 

طالب الدراسات العميا، كونو في النياية يتحول إلى منتج استثماري لدعم التنمية االقتصادية 
دراسة الخميفة و م( ٕٚٔٓوتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة المطمق )واالجتماعية، 

 ،م( في التأكيد عمى أىمية استثمار بعض آليات البحث العممي من قبل الجامعاتٕٗٔٓ)
ه( والتي توصمت إلى ضعف ٖٛٗٔوتختمف ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة عسيري )

 الجامعات في تسويق البحوث العممية.

تمتمك نظاًما فعااًل لمتواصل مع خريجييا وأصحاب ( وىي: )ٕٔجاءت العبارة رقم )
( ٖٜ.ٕغ )( في المرتبة الرابعة عشر وبمتوسط حسابي بمالمصالح المستفيدين من خدماتيا

إلى  7ٕٙٓ( بدرجة متوسطة، وتقع في الفئة الثالثة التي تتراوح ما بين ٖٓ.ٔوبانحراف معياري )
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن الجامعات تحاول امتالك نظام فعال ييتم بالتواصل مع  ،7ٖٗٓ

م الخريجين وأصحاب المصالح والمستفيدين من خدمات الجامعات؛ لالستفادة من آرائي
ومقترحاتيم، والتي قد تسيم في تطوير العمل، وتحويل بعض األفكار إلى مشاريع استثمارية 

 وخدمات إبداعية.

تقدم خدمات تنموية لخريجييا وأفراد المجتمع بما يتالءم ( وىي: )ٔٔجاءت العبارة رقم )
( ٕٜ.ٕ) ( في المرتبة الخامسة عشر، وبمتوسط حسابي بمغمع المتغيرات المستمرة لسوق العمل

إلى  7ٕٙٓ( بدرجة متوسطة، وتقع في الفئة الثالثة التي تتراوح ما بين ٕٖ.ٔوبانحراف معياري )
، ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن الجامعات تسعى إلى تقديم خدمات تنموية لمخريجين، 7ٖٗٓ

عمم وأفراد المجتمع من خالل رسم ذلك في خططيا وسياساتيا؛ لتتناسب مع متطمبات سوق ال
امعة يقاس بالمستوى العممي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المختمفة؛ ألن معيار نجاح أية ج

 .واألكاديمي لخريجييا ومدى تسمحيم بميارات تواكب سوق العمل، وليس بعددىم

( وىي: )تجري دراسات تتبعية لخريجييا لمتأكد من توافقيا مع سوق العمل( ٘ٔجاءت العبارة رقم )
( ٕٔ.ٔ( وبانحراف معياري )ٖٛ.ٕالمرتبة السادسة عشر وبمتوسط حسابي بمغ ) بما يسيم في

ويعزو الباحث ىذه ، 7ٖٗٓإلى  7ٕٙٓبدرجة متوسطة، وتقع في الفئة الثالثة التي تتراوح ما بين 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

125 

 

 

 

النتيجة إلى أن الدراسات التتبعية التي تقوم بيا الجامعات لخريجييا ال زالت دون المأمول، 
الجامعات إلجراء دراسات مسحية تتبعية لمخريجين؛ لذا يتطمب االىتمام بيذا  وبالتالي تحتاج

الجانب وتكميف أعضاء ىيئة التدريس والباحثين بإجراء ىذا النوع من الدراسات لموقوف عمى 
 الوضع العام لمخريجين، وبناء خطط تتوافق مع مدخالت سوق العمل.

 ل إليها يوصي الباحث بما يمي:في ضوء النتائج التي تم التوص :بحثصيات التو 
 االىتمام بتسويق البحث العممي في الجامعات من خالل المؤسسات الخدمية. -ٔ
ضرورة اىتمام الجامعات بتقديم خدمات تنموية لمخريجين وأفراد المجتمع من خالل  -ٕ

 رسم ذلك في خططيا وسياساتيا، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المختمفة.
عات، عبر وسائل اإلعالم لتسويق خدمات البنية التحتية لمجامضرورة وجود آليات  -ٖ

 .المختمفة
حوافز وضمانات لممستثمرين ورجال األعمال لتسييل دخوليم في االستثمار التربوي  -ٗ

 لمجامعات.
وضع خطط زمنية واضحة لمجامعات لالنتقال من االعتماد عمى التمويل الحكومي إلى  -٘

 االكتفاء الذاتي.االعتماد عمى االستثمار التربوي و 

 :البحثمقترحات 
إجراء دراسات مقارنة عن االستثمار التربوي في ضوء تجارب الدول العالمية الواليات  -ٔ

 المتحدة األمريكية ودول أوروبا، وكندا، وغيرىا.
 إجراء دراسات مستقبمية لمكشف عن مجاالت جديدة لالستثمار التربوي لمجامعات. -ٕ
التطبيقية المتخصصة في ىذا المجال وتكون بشكل موسع إجراء المزيد من الدراسات  -ٖ

 ودقيق.
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 المراجع:   ٔ

 المراجع العربية
م(. التعميم وتنمية الموارد البشرية في االقتصاد المبني عمى المعرفة. أبو ٕٗٓٓاإلبراىيم، يوسف حمد. )

 ظبي: مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية. 

االستثمار في التعمم وأثره في بناء القدرات البشرية في الجامعات السودانية  م(.ٕ٘ٔٓأبكر، بحر الدين. )
الحكومية في ضوء مقتضيات اقتصاديات المعرفة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم درمان 

 اإلسالمية، أم درمان.

ضي م(. نحو سياسات تعميم لتحفيز اقتصاد معرفة تنافسي في األرإٙٓٓأبو الحمص، نعيم. )
 الفمسطينية. رام اهلل: معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني. 

م(. تطور التعميم ودوره في بناء اقتصاد المعرفة، ورقة بحث مقدم إلى ٜٕٓٓأبو السعود، محمد سيد. )
 المؤتمر الدولي األول لمتعمم اإللكتروني والتعمم عن بعد صناعة التعمم لممستقبل. الرياض.

م(. رأس المال الفكري وعالقتو باالبتكار التنظيمي في جامعة مصر ٕٙٔٓمود سيد. )أبو سيف، مح
 لمعموم

 .ٖٚ-ٔ(. ٜٙوالتكنولوجيا بمصر: دراسة ميدانية. مجمة كمية التربية، جامعة المنصورة، )

م(. اتجاىات اقتصاد المعرفة في البمدان العربية. مجمة جامعة دمشق ٕٕٔٓأبو الشامات، محمد أنس. )
 .ٓٔٙ-ٜٔ٘(، ٔ)ٕٛعموم االقتصادية والقانونية، دمشق، لم

م(. واقع التحول نحو االقتصاد المعرفي في جامعة القدس المفتوحة وعالقتو بالمناخ ٕ٘ٔٓاألغا، إياد. )
 التنظيمي. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة األزىر. غزة.

. جدة: خوارزم العممية لمنشر ٖستثمارية. طه(. اقتصاديات جدوى المشروعات االٜٖٗٔبامخرمة، أحمد سعيد. )
 والتوزيع.

ه(. برنامج بادر لمحاضنات. مسترجع ٔٗٗٔمدينة الممك عبد العزيز لمعموم والتقنية. )
 /http://www.badir.com.saمن:
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م(. مؤشرات اقتصاد المعرفة وموقع المرأة من تطورىا. المعيد العربي لمتدريب والبحوث ٕٙٓٓتوتميان، مرال. )
 اإلحصائية. 

م(. جامعة الممك فيد إلى المركز الخامس عالميًا في أعداد ٜٕٔٓجامعة الممك فيد لمبترول والمعادن. )
 https://news.kfupm.edu.sa/arبراءات االختراع. مسترجع من:

م(. أنماط التكوين والتأىيل في مؤسسات التعميم الجامعي وفرص التشغيل ٕ٘ٔٓالحايس، عبد الوىاب. )
 (. جامعة حسيبة بن بو عمي. الجزائر.ٔفي الوطن العربي. مجمة دراسات في التنمية والمجتمع، )

البحث التربوي،  في التميز لتحقيق امعاتالمعرفة بالج إدارة م(. تطبيقٖٕٔٓحرب، محمد خميس. )
 .ٕٕٛ-ٜٖٔ(، ٜٚدراسات تربوية ونفسية، )

دارة الجودة في التعميم العالي. عمان: دار الثقافة لمنشر والتوزيع. ٕٓٔٓالحريري، رافده. )  م(. القيادة وا 

جامعة م(. تفعيل االستثمار في البنية التحتية مصدر مقترح لتمويل ٕٚٔٓالحسنات، ساري عوض. )
 .ٜٕٙ-ٕ٘ٚ(. ٜ)ٛٔاألزىر بغزة. مجمة البحث العممي في التربية. جامعة عين شمس. 

ه(. تنمية الموارد الذاتية لمجامعات السعودية بالتطبيق عمى جامعة الممك ٖٛٗٔالحمادي، فايزة وسالم، سماح. )
لقصيم، ، جامعة آٖٕٓفيصل. ورقة مقدمة إلى مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية المممكة 

 .ربيع الثاني ٗٔ-ٖٔبريدة، 

م(. صيغة مقترحة لتفعيل الشراكة المجتمعية لمجامعات السعودية في ضوء فمسفة ٕٗٔٓالخميفة، عبد العزيز عمي. )
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أنموذج. مجمة رسالة التربية وعمم النفس،  –الجامعة المنتجة 

 .ٖٕٔ-ٜٚ(، ٙٗالرياض، )

رجب(. االستثمار التربوي في دول الخميج العربية: الواقع وسبل التطوير. ورقة -هٖٕٗٔرحمة، أنطوان. )
عمل مكتب التربية العربي لدول الخميج المقدمة إلى المقاء الخامس لممثمي الجامعات وقطاع التعميم 

-ٙٔوالصناعية، اإلحساء، دول الخميج العربي، الغرفة التجارية  العام ورؤساء الغرف التجارية في
 ه.ٖٕٗٔرجب،  ٚٔ

مكانية ٕٓٔٓالرماني، زيد بن محمد ومطبقاني، مازن بن صالح. ) م(. االستثمار في التعميم العالي وا 
تسويق برامجو. شبكة األلوكة. بحوث دراسات. مسترجع 

 /https://www.alukah.net/web/rommany/0من:
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المعرفي والتعمم اإللكتروني ركيزتان في كفاءة العنصر م(. االقتصاد ٕٙٓٓالزركاني، خميل حسن. )
 البشري. ورقة بحث مقدمة في جامعة بغداد. بغداد.

االستثمار في -م(. مفيوم االستثمار في التعميم العالي. المؤتمر التربوي الثاني ٕٔٔٓالزلزلة ، يوسف. )
 بيروت. التعميم العالي، جمعية المركز اإلسالمي لمتوجيو والتعميم العالي،

م(. المتطمبات الييكمية والتنظيمية لتفعيل دور الجامعات في الشراكة ٕ٘ٓٓالسمطان، فيد سمطان. )
المجتمعية. ورقة عمل أعدىا بتكميف من مكتب التربية العربي لدول الخميج، الممتقى العربي الثاني 

 لمتربية والتعميم )التعميم العالي: رؤى مستقبمية(. بيروت. 

م(. تطوير الجامعات في ضوء استثمار رأس المال الفكري. مجمة البحث ٜٕٔٓء محمود. )سمير، زىرا
 .ٕٕ-ٔ(. ٙ)ٕٓالعممي في التربية. جامعة عين شمس. 

م(. االقتصاد المعرفي وأثره عمى التنمية االقتصادية لمدول العربية. دار ٕٛٔٓشاىين. محمد عبد اهلل. )
 حميثرا لمنشر والترجمة. القاىرة.

م(. البحث العممي ومجتمع المعرفة في المممكة العربية السعودي. المؤتمر ٕٓٔٓالشايع، عمي صالح. )
الدولي الخامس لممركز العربي لمتعميم والتنمية: مستقبل إصالح التعميم العربي لمجتمع المعرفة: 

 .ٜٙٔ-ٕ٘يوليو،  ٘ٔ-ٖٔتجارب ورؤى، 

يا رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة. عمان: م(. األولوية التي يحتمٜٕٔٓشتاتحة، عائشة. )
 دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.

م(. مدى توافر متطمبات اقتصاد المعرفة في الجامعات السعودية المعيقات وسبل ٕٕٔٓالشمري، خالد. )
 التحسين، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن.

م(. أسس االستثمار. القاىرة: الشركة العربية المتحدة ٕٛٓٓد كنجو. )شموط، مروان وكنجو، عبو 
 لمتسويق والتوريدات. 

م(. تنمية الموارد البشرية كمدخل استراتيجي لتعظيم االستثمار في رأس ٜٕٓٓشنتوت، أماني خضر. )
 المال البشري، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، الجامعة اإلسالمية بغزة.
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م(. درجة تطبيق مبادئ االقتصاد المعرفي في جامعة األميرة نورة بنت ٕٕٔٓم محمد. )الصمادي، ىشا
-ٕ٘ٔ(، ٚعبد الرحمن من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس. المجمة السعودية لمتعميم العالي، )

ٔٗٗ. 

م(. االستثمار في رأس المال البشري ودوره في تخفيض البطالة ٕٛٓٓالصمد، سميرة. والعقون، سيام )
مدخل مواءمة التعميم الجامعي مع متطمبات سوق العمل المحمية. الممتقى الدولي إستراتيجية 
الحكومة في القضاء عمى البطالة وتحقيق التنمية المستدامة. كمية العموم االقتصادية والتجارية 

 وعموم التسيير. جامعة المستتتيمة. الجزائر.

ربوي لمتعميم الجامعي في درجة البكالوريوس في دولة م(. االستثمار التٕٙٓٓالعازمي، مزنة سعد. )
 الكويت. رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان.

م(. الجامعة وخدمة المجتمع، توجيات عالمية معاصرة. القاىرة: مؤسسة طيبة ٕٕٔٓعامر، طارق عبد الرؤوف. )
 لمنشر والتوزيع.

االستثمار في األىوار: دراسة حالة في أىوار ميسان. مجمة م(. متطمبات ٕٛٔٓعباس، أحمد جاسب. )
 .ٔٛٔ-٘ٙٔ(، ٛٓٔ)ٕٗالعموم االقتصادية واإلدارية، 

م(. اقتصاد المعرفة واالستثمار في رأس المال البشري دراسة ٕٚٔٓعبد الرؤوف، إبراىيم عبد اهلل. )
 تحميمية مقارنة. اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة.

م(. اقتصاد المعرفة: ورقة إطارية. أبو ظبي: صندوق النقد ٜٕٔٓوقعمول، سفيان. ) عبد المنعم، ىبة
 العربي.

م(. عالقة رأس المال الفكري بإدارة الجودة. رسالة ماجستير غير منشورة في ٜٕٓٓالعزاوي، بياء زكي. )
 عموم إدارة األعمال. مكتب المفتش العام. العراق: وزارة النفط.

م(. تصور مقترح لتطوير أداء الجامعات اليمنية في ضوء اقتصاد ٜٕٔٓ. )العزيزي، محمود عبده
 .ٛٚ-ٛ(. ٖٕ)ٙالمعرفة. مجمة األندلس لمعموم اإلنسانية االجتماعية. 

م(. دور رأس المال الفكري في تحقيق الجودة الشاممة ٕٔٔٓعمار، بن عيشي وبشير، بن عيشي. )
اعية الجزائرية بسكرة من وجية نظر الرؤساء. بالمؤسسات الصناعية دراسة حالة المؤسسات الصن

 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة حسيبة بن بو عمي الشمق. الجزائر.
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م(. إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال. ٜٕٓٓالعنزي، سعد عمي وصالح، أحمد عمي. )
 عمان: دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.

-http://www.alم(. الجامعات السعودية واالستثمار. مسترجع من:ٕ٘ٔٓلغفيمي، عبد اهلل. )ا
jazirah.com/ 

م(. االستثمارات المستقبمية لمتعميم عن بعد في الجامعات السعودية: ٕٙٔٓالفالح، عبد الرحمن. )
 استراتيجية مقترحة. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الممك سعود، الرياض.

م(. الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص. ورقة عمل مقدمة ٕ٘ٓٓفوزان، ناصر ورشيد، مازن )ال
لمؤتمر الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في البحث والتطوير، والمنعقد بجامعة الممك سعود، 

 الرياض.

اتيجي ه(. تسويق بحوث الجامعات السعودية: مدخل استر ٖ٘ٗٔالقحطاني، ريم بنت دغش عمي. )
 لتفعيل الشراكة المجتمعية. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الممك سعود، الرياض.

م(. إدارة رأس المال الفكري بالجامعات المصرية ٕٕٔٓقرني، أسامة محمود والعتيقي، إبراىيم مرعي. )
 (. مصر.ٕٛ)٘ٔكمدخل لتحقيق قدرتيا التنافسي: تصور مقترح. مجمة التربية. 

 م(. أىمية االستثمار في التعميم العالي والبحث العممي. مسترجع من: ٖٕٔٓادل محمد. )القطاونة، ع

https://www.ammonnews.net/article/177970 

م(. النشر العممي بمعيد البحوث والدراسات العربية: دراسة تحميمية. المجمة ٜٕٔٓالقمش، أسامة أحمد. )
 .ٖٔٔ-٘٘(، ٔ)ٔالعممية لممكتبات والوثائق والمعمومات، 

م(. مراكز التميز البحثي كصيغة لتطوير البحث العممي في الجامعات ٕٙٔٓمحمود، خالد صالح. )
 .ٖٙٓ-ٕٚٚ(، ٕ)ٖالمصرية: دراسة تحميمية. مجمة العموم النفسية والتربوية، 

اإلدارية م(. سبل تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ودورىا في التنمية ٕٙٔٓمراد، سامي. )
 نوفمبر. ٕٗ-ٕٕبالمممكة العربية السعودية. مؤتمر التنمية اإلدارية في ظل التحديات االقتصادية، 

م(. تفعيل دور التعميم الجامعي في تمبية متطمبات رأس المال الفكري )دراسة ٖٕٔٓمرسي، شيرين عيد. )
 (.ٜ٘)ٕٗمستقبمية(. مجمة كمية التربية. جامعة بنيا. 
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ه(. اقتصاديات التعميم، الكويت: المركز العربي لمبحوث ٖٖٗٔلمبحوث التربوية لدول الخميج. ) المركز العربي
 الوطنية.

التعميم  م(. االستثمار في رأس المال البشري كمدخل استراتيجي لتحسين جودةٕٚٔٓمدفوني، ىندة. )
 لبواقي، الجزائر.العالي في ظل اقتصاد المعرفة. رسالة دكتوراه ، جامعة العربي بن مييدي أم ا

م(. االستثمار المعرفي وعالقتو في بناء الميزة التنافسية لمجامعات ٕٚٔٓالمطمق، تركي بن عمي حمود )
 .ٜٜٕ-ٕٔٙ(، ٖ)ٛٔالناشئة بالمممكة العربية السعودية. مجمة العموم التربوية والنفسية، البحرين، 

برامج الدراسات العميا في الجامعات األردنية م(. االستثمار التربوي في ٕ٘ٓٓممص، بسمة عبد اهلل. )
 الرسمية. رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان.

م(. بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة ٜٕٔٓمنظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة )اليونسكو(. )
مكتب اليونسكو اإلقميمي لمعموم في الدول  العربية المغة العربية بوابة لممعرفة. القاىرة: بالتعاون مع

 العربية.

بالجامعات  م(. نموذج مقترح لالستثمار في البرامج األكاديميةٕٚٔٓالمنقاش، سارة وبن عنيق، عزيزة. )
(. ٗٚٔمع القطاع الخاص. مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، ) السعودية من خالل الشراكة

ٖٖٚ-ٗٔٚ. 

م(. رأس المال البشري وأىم مداخل قياسو في ظل ٖٕٔٓلصمد، سميرة. )موسى، عبد الناصر وعبدا
السنوي الثاني عشر لألعمال حول  اقتصاد المعرفة، ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر العممي الدولي

 م.ٖٕٔٓابريل،  ٕ٘-ٕٕرأس المال البشري في اقتصاد المعرفة، جامعة الزيتونة األردنية، األردن، 

م، ٕٕٓٓ(. المممكة تستبق دول العالم بالتحول إلى االقتصاد المعرفي في عام مٕ٘ٔٓموسى، فؤاد. )
صحيفة أرقام االلكترونية. مسترجع 

 /https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/373444من:

يمان، بادة. ) م(. االستثمار في رأس المال البشري ودوره في النمو ٕٙٔٓنجيمة، بن رمضان وا 
 دي دراسة ميدانية وقياسية. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أبو بكر بمقايد، الجزائر.االقتصا

مفيوم االقتصاد المعرفي من وجية نظر  م(. دور جامعة نجران في تحقيقٕٛٔٓنمر، أمين محمد. )
 .ٕٖ٘-ٖٖٖ(، ٗ)٘ٗعينة من أعضاء ىيئة التدريس. دراسات العموم التربوية، الجامعة األردنية، 
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ه(. التوجيات المستقبمية لجامعة الممك خالد في تحقيق رؤية المممكة ٖٛٗٔياجري، عبد العزيز. )ال
، جامعة ٖٕٓٓ. ورقة مقدمة إلى مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية المممكة ٖٕٓٓ

 ه.ٖٛٗٔربيع الثاني،  ٗٔ-ٖٔالقصيم، بريدة، 

م(. المنيج واالقتصاد المعرفي. عمان: دار المسيرة ٕٓٔٓالياشمي، عبد الرحمن والعزاوي، فائزة محمد. )
 لمطباعة والنشر.

ه ٔٗٗٔ/ٙ/ٕٓم(. جامعة ستانفورد. مسترجع بتاريخ ٜٕٔٓويكيبيديا. )
  /https://ar.wikipedia.org/wikiمن:

 .م(. أثر تقنية المعمومات ورأس المال الفكري لتحقيق األداء المتميزٕ٘ٓٓيوسف، بسام عبد الرحمن. )
 جامعة الموصل: كمية اإلدارة واالقتصاد.
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